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Offentlighedsperioden
Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt fra den 3. april 2010 til 
den 29. maj 2010.

Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter vedrørende 
lokalplanforslaget skal sendes til:

tf@koege.dk eller

Køge Kommune
Teknisk Forvaltning
Torvet 1
4600 Køge

Husk at angive postadresse, hvis du tager kontakt med e-mail

Indsigelser skal være kommunen i hænde senest den 29. maj 
2010.

Lokalplanforslaget kan ses på kommunens biblioteker og udleveres 
i Borgerservice på Køge Rådhus og i Borgerservice på Borup Bib-
liotek. Derudover kan du hente det elektronisk på Køge Kommunes 
hjemmeside på www.koege.dk/lokalplanforslag.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet og of-
fentligt bekendtgjort, må der for de ejendomme, der er omfattet 
af forslaget, ikke etableres retslige eller faktiske forhold, som kan 
hindre eller foregribe indholdet af den endelige plan, jvf. planlo-
vens § 17. 

Der gælder i henhold til planloven et midlertidigt forbud mod ud-
stykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisteren-
de lovlige anvendelse af ejendommen kan fortsætte som hidtil. 

Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er 
udløbet, kan Byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i 
overensstemmelse med forslaget. 

Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra lokalplanforslagets 
offentliggørelse d.v.s. fra den 3. april 2010, og indtil forslaget er 
endeligt vedtaget i Byrådet og offentligt bekendtgjort, dog højest 
indtil den 3. april 2011 (1 år fra den offentlige bekendtgørelses 
sidste annonceringsdag).
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Redegørelse

Lokalplan 1008
Udvidelse af STC, Skandinavisk Transport Center

Lokalplanens baggrund og formål

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at følge op på Køge 
Kommunes erhvervspolitik, hvor et af de overordnede mål er at 
fastholde Køge Kommunes position som et regionalt og nationalt 
center for transport og logistik. Et skridt i denne retning er den 
planlagte udvidelse af STC.
 
Efterspørgslen efter arealer i Skandinavisk Transport Center har 
vist, at der er et stort behov for arealer til virksomheder inden for 
transport og logistik.

Derfor blev der i kommuneplan 2005 udlagt et areal på ca. 46 ha 
(incl. vejareal) til udvidelse af STC. I Kommuneplan 2009 - 2021 
blev området udvidet lidt mod nord, så området nu er ca. 54 ha.

Denne lokalplan omfatter den planlagte udvidelse af STC nord for 
Ølsemaglevej. For at sikre en fleksibel udnyttelse af grundarealer 
på tværs af skellet mellem den eksisterende og den nye del af STC 
omfatter lokalplanen også området mellem Ølsemaglevej og Sleip-
nersvej / Ulfsvej.

Ølsemaglevej nedlægges på strækningen inden for lokalplanom-
rådet, så den erhvervsmæssige trafik holdes adskilt fra den lokale 
trafik.

     Lokalplan 1008                        Lokalplan 2-38                    Lokalplan 2-34

s
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Eksisterende forhold

Det eksisterende transportcenter har en størrelse på ca. 130 ha og 
den planlagte udvidelse er ca. 54 ha. Ud over udvidelsen omfatter 
lokalplanen en del af det eksisterende transportcenter, (ca. 37 af 
de 130 ha). Området ligger umiddelbart vest for Køge Bugt Motor-
vejen ved rampeanlæg nr. 32.
 

Det område, der inddrages til erhvervsformål, anvendes i dag til 
landbrugsformål. Området ligger på nordsiden af en højderyg og 
er et svagt kuperet terræn, der falder ud mod kysten. 

Mod vest grænser lokalplanområdet op til et åbent landskab med 
marker, og mod øst afgrænses området af jernbanen mellem Ros-
kilde og Næstved. Langs med og øst for banearealet i næsten hele 
lokalplanens udstrækning er der et beplantningsbælte. Det er pla-
nen at udvide beplantningsbæltet, så det bliver lokalplanområdets 
grænse mod øst og dækker for den nye bebyggelse i lokalplanom-
rådet.

Området øst for lokalplanområdet er i kommuneplan 2009-2021  
udlagt som et byudviklingsområde til blandet bolig og erhverv. Da 
kommuneplanen blev udarbejdet før den statslige beslutning om 
banen mellem København og Ringsted, er området udlagt som et 
perspektivområde, der kan inddrages til byformål ved et kommu-
neplantillæg, når den endelige placering af banen og den nye sta-
tion Køge Nord er fastlagt. 

Mod nord grænser lokalplanområdet op til et tracé for den plan-
lagte forbindelsesvej mellem STC og Køge Bugt Motorvejen.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen er opdelt i to delområder som vist på kortbilag 2.

Område I 
I rammerne for kommuneplanlægning er det fastlagt, at området 
kan anvendes til erhvervsformål som fremstillings- og transport-
virksomhed og lignende, og der kan etableres servicefunktioner og 
fællesanlæg, der har tilknytning til virksomhederne i området. 

Dette er i lokalplanen og i et kommuneplantillæg (se side 17) præ-
ciseret således, at området kun må anvendes til erhvervsformål 
i form af større lager- og transportvirksomhed, fremstillingsvirk-
somhed med et betydeligt transportbehov samt tilknyttet admini-
stration og servicefunktioner.

Den maksimale bygningshøjde i område I er 15 m for bygninger 
til administration og servicefunktioner og 30 m for lagerbygninger, 
herunder lagerbygninger, hvor administrations- og servicefunktio-
ner er integreret i bygningen. 

Grunde skal udstykkes med en mindste grundstørrelse på 2 ha. i 
område I

Område II må kun anvendes til godsterminal og rangerområde for 
jernbanen samt virksomheder, der anvender jernbanen i forbin-
delse med driften af virksomheden.
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Den maksimale bygningshøjde i område II er 20 m. 

Langs lokalplanens grænse mod vest og nord etableres der be-
plantningsbælter med en bredde på 30 m og med en sammen-
sætning af træer, der får en højde på 25 - 30 m, så lokalplanens 
grænse fra de omkringliggende områder kommer til at fremtræde 
som et skovbryn.

For at belyse lokalplanområdets visuelle indvirkning på de omgi-
vende landområder og landsbyer er der udarbejdet en visualise-
ring. Visualiseringen viser, at når beplantningsbælterne omkring 
området er vokset til, vil bygningerne i lokalplanområdet kun i me-
get begrænset omfang være synlige fra omgivelserne.

Lokalplanen indeholder detaljerede bestemmelser om belysning for 
at sikre, at lys fra lokalplanområdet ikke medfører lysforurening 
af omgivelserne eller gener for beboerne i de omkringliggende by-
samfund.

Vejadgangen til lokalplanområdet sker via den eksisterende vej, 
Nordhøj, der forlænges.

Perspektivskitse af en fremtidig be-
plantning langs Nordhøjs forlængel-
se, bestående af søjleeg i en rabat 
af hunderoser.

Langs vejene i lokalplanområdet etableres der beplantningsbælter  
med en åben beplantning, der giver mulighed for indkig til bebyg-
gelserne.

I forbindelse med lokalplanens gennemførelse nedlægges Ølse-
maglevej. Nedlæggelsen vil ske efter reglerne i vejloven.
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Tværsnit af Nordhøj med vejudlæg og rabatter. Byggelinien ligger i rabattens bagerste linje mod den enkelte ejendom.

Vejprofil for Nordhøj

Fremtidig udformning af vejsnit i Nordhøj                
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Lokalplanens forhold til anden planlægning

Overordnet planlægning
Lokalplanen er omfattet af landsplandirektivet for hovedstadsom-
rådets planlægning, Fingerplan 2007. I Fingerplan 2007 er STC ka-
rakteriseret som et område, der er velbeliggende til industriformål, 
og som er under hastig udvikling som et regionalt logistikknude-
punkt for transport- og distributionserhverv.

I forbindelse med Regionplan 2005 fastlagde Hovedstadens Udvik-
lingsråd, HUR1, at der ikke kan lokalplanlægges for området, før 
linjeføringen for den planlagte omfartsvej syd om Ll. Skensved er 
fastlagt.

På grund af behovet for udvidelse af STC anmodede Køge Kommu-
ne i 2005 Roskilde Amt, der var vejmyndighed, om at udarbejde et 
skitseprojekt for vejføringen som grundlag for gennemførelse af en 
VVM-procedure.

I 2006 gennemførte HUR, der var planmyndighed, en offentlig hø-
ring som led i en VVM-procedure for omfartsvejen.

I høringsperioden indkom der en række forslag til at løse de trafi-
kale problemer uden en omfartsvej, og Køge Kommune foreslog, 
at der etableres en forbindelsesvej fra transportcentret til Køge 
Bugt Motorvejen via Egedesvej. Der blev ikke rejst tvivl om vejens   
linjeføring, så på den baggrund finder Køge Kommune, at linjefø-
ringen ligger så fast, at der kan planlægges for udvidelsen af STC. 

Med trafikaftalen, som regeringen har indgået med en række par-
tier i Folketinget den 2. december 2009, er det besluttet, at Køge 
Bugt Motorvejen bliver udvidet fra 6 til 8 spor frem til Solrød syd, 
samt at der bliver etableret tilslutningsanlæg med nord- og syd-
vendte ramper og en ny bro ved Egedesvej. Udbygningen forven-
tes at kunne tages i brug 2016. 

I Køge Kommuneplan 2009 - 2021 er det fastlagt, at projektet til 
en omfartsvej syd om Ll. Skensved ændres til en forbindelsesvej 
mellem STC og det planlagte tilslutningsanlæg til Køge Bugt Motor-
vejen via Egedesvej.

Kommuneplan
Lokalplanen er i Køge Kommuneplan 2009 - 2021 omfattet af 
kommuneplanens rammeområde 2E01, der udlægger området til 
virksomheder inden for fremstillings- og transportvirksomhed og 
lignende.

Da den tekniske udvikling inden for distributionsvirksomhed har 
medført behov for, at lagerbygninger kan opføres i en større højde 
end 25 m, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som fastsæt-
ter den maksimale højde på lagerbygninger til 30 m. Samtidig er 
anvendelsesbestemmelserne præciseret, svarende til lokalplanens 
bestemmelser.

1 Hovedstadens Udviklingsråd, HUR, blev dannet i år 2000 med det hovedformål at sikre 

en sammenhængende udvikling i Hovedstadsregionen og stod for udarbejdelse af regi-

onplanerne 2001 og 2005. HUR blev nedlagt i forbindelse med strukturreformen i 2007.
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Zonestatus
Den del af lokalplanområdet, som det eksisterende transportcenter 
udvides med, ligger i landzone og vil blive overført til byzone ved 
vedtagelsen af lokalplanen.

Trafik
Det eksisterende transportcenter har direkte adgang til Køge Bugt  
Motorvejen ved rampeanlæg nr. 32, og vejbetjeningen af det nye 
område vil ske ved en forlængelse af den eksisterende hovedfor-
delingsvej Nordhøj. 

Der er i dag kun en vejforbindelse til STC, og for at forbedre mu-
lighederne for trafikafvikling fra det udbyggede STC indgår det i 
Køge Kommuneplan 2009 - 2021, at hovedfordelingsvejen Nordhøj 
føres igennem til den fremtidige vej nord for lokalplanområdet, der 
vil forbinde STC med Køge Bugt Motorvejen via Egedesvej. Det gi-
ver også mulighed for, at den eksisterende virksomhed CP Kelco i 
Ll. Skensved kan få vejadgang til den nye vej.

Trafikken til og fra STC udgør ca. 7.000 køretøjer om dagen (års-
døgntrafik). Med udbygningen af de ledige grunde i det eksiste-
rende område og med udvidelse af STC vurderes det, at trafikken 
bliver forøget med ca. 4.500  køretøjer om dagen. Andelen af last-
biler af den samlede trafik til og fra STC udgør 50-75 %.

Køge Kommunes trafikmodel viser, at med Nordhøjs tilslutning til 
Egedesvej og til Køge Bugt Motorvejen vil trafikken til og fra STC 
fordele sig med ca. 3.500 køretøjer via Egedesvej og ca. 8.000 kø-
retøjer via Lyngvej. 

I forbindelse med anlæg af den nye jernbane København-Ringsted 
vil rundkørslen på Lyngvej blive omlagt, så kapaciteten forøges.

STC’s placering direkte i forbindelse med Køge Bugt Motorvejen 
betyder, at trafikken til og fra STC kan afvikles, uden at det øvrige 
vejnet belastes.

Offentlig transport
Der er busforbindelse fra Ølby Station til STC.

Trafikstøj
Det boligområde, der ligger tættest på udvidelsen af STC, ligger 
i den sydøstlige del af Lille Skensved. Afstanden tll de nye veje 
Nordhøjs forlængelse og vejforbindelsen til Køge Bugt Motorvejen 
er ca. 400 m, og trafikstøjen vil være langt under den anbefalede 
grænseværdi på 58 db Lden.

Trafiksikkerhed
Der vil blive foretaget en trafiksikkerhedsrevision af de nye vejan-
læg incl. tilslutningskryds på skitseprojektstadiet og af detailpro-
jekt.
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S-togsstation     Stier og lokalveje     Buslinies

Stier
Der er niveaufri cykel- og gangsti fra Ølby Station til lokalplanom-
rådet, og i lokalplanområdet etableres der en kombineret cykel- og 
gangsti langs Nordhøjs forlængelse.

Det er hensigten, at der senere etableres stiforbindelse til STC 
nordfra med forbindelse til Ll. Skensved og det planlagte byudvik-
lingsområde øst for STC.

Forsyningsanlæg
Varmeforsyning
Lokalplanen ligger i et område, hvor der ved nybyggeri er tilslut-
ningspligt til naturgas, medmindre bebyggelsen opføres i energi-
klasse I eller II.

Højspændingsanlæg
Der løber en 132 kv højspændingsluftledning gennem lokalplan-
området. Retningslinjer for, hvorledes man skal forholde sig i for-
bindelse med byggeri eller anden udnyttelse af grunden, er ting-
lyst på de enkelte matrikler.

SEAS planlægger at omlægge en 10 kv jordledning inden for lokal-
planområdet i forbindelse med byggemodningen af området.

Spildevand
Lokalplanområdet er ikke omfattet af Køge Kommunes spilde-
vandsplan, så der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen.
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Miljø
Jord
Den del af lokalplanområdet, der ligger nord for Ølsemaglevej, er 
i dag et landbrugsområde, der med lokalplanens vedtagelse bliver 
inddraget i byzone. 

Jf. jordforureningslovens § 50 a, stk. 1, er jord i byzonen lettere 
forurenet. Når lokalplanområdet inddrages i byzone, vil jorden i 
dette område som udgangspunkt være kategoriseret som lettere 
forurenet. Det betyder, at flytning af jord fra området skal anmel-
des til Køge Kommune.

Såfremt Køge Kommune efterfølgende udtager området af klassifi-
ceringen som lettere forurenet, vil det fremgå af Køge Kommunes 
samlede regulativ vedrørende anmeldelse af jordflytning. Jorden 
vil herefter kunne flyttes fra området, uden at der skal ske anmel-
delse herom til kommunen.

Vandløb
Der løber et rørlagt vandløb, Snogebæk, gennem lokalplanområ-
det. I forbindelse med byggemodningen af området vil det blive 
vurderet, om vandløbet skal omlægges. Omlægningen kræver 
gennemførelse af en reguleringssag efter vandløbsloven.

Støj
Virksomheder, der placerer sig i området, skal overholde Miljø-
styrelsens vejledende støjgrænser. Værdierne er angivet som det 
maksimale ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) som funk-
tion af tidsrum og område. 

Regnvand og grundvandsdannelse
For at begrænse og forsinke udledning af forurenet regnvand til 
kloaksystemet kan der på de enkelte grunde etableres render og 
regnvandsbassiner, når det sker efter en samlet plan, der godken-
des af Køge Kommune i henhold til Spildevandsregulativet.

For at sikre grundvandsdannelse vil der blive stillet krav i spilde-
vandsplanen om, at den størst mulige mængde af uforurenet regn-
vand nedsives.

Beskyttelse af grundvandet 
Regionplan 2005 udpeger lokalplanområdet til et område med 
særlige drikkevandsinteresser. Det skal derfor sikres, at der ikke 
sker forurening af grundvandet. Nedgravning af tankanlæg i lokal-
planområdet kan derfor ikke ske uden byrådets særlige tilladelse. 

I henhold til bekendgørelse 724 af 01 juli 2008 om indretning, 
etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines kan til-
synsmyndigheden, Køge Kommune, stille skærpede krav til etab-
lering eller nedlægge forbud mod etablering af pågældende tank, 
anlæg eller pipeline.

Retningslinjerne i Regionplan 2005 er gældende, indtil den første 
generation af Vand- og Naturplaner er vedtaget. Planerne skal 
beskrive, hvordan vi forbedrer og beskytter vand og natur i Dan-
mark.
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Naturbeskyttelse
§3-områder, fredninger og Natura 2000
Der er ikke §3-områder, fredninger, Natura 2000-områder eller 
bilag IV-arter, der bliver berørt af lokalplanen. Der er heller ikke 
biologiske interesseområder inden for lokalplanområdet.

Jorddiger
I skellet mellem matr. nr. 22a og 23ao og 23ao og 19 bm og inden 
for matriklen 19 bm Ølsemagle By, Ølsemagle, ligger der beskyt-
tede jorddiger, vist på kortbilag 1. Køge Museum har oplyst, at alle 
digerne er skeldiger fra landboreformens tid og således etableret 
kort efter 1792. Ingen af digerne udgør sogne- eller ejerlavsgræn-
ser.
Lokalplanområdet er i den regionale planlægning udpeget til en 
særlig type virksomheder, som på grund af meget store bygnings-
voluminer og tilhørende udendørs arealer har behov for store og 
regulære grunde. Samtidig er fordelingsvejens start- og slutpunkt 
- og dermed vejens linjeføring i hovedtræk - underlagt tekniske 
bindinger. Det vil ikke være muligt at opnå en hensigtsmæssig ud-
styknings- og bebyggelsesstruktur, hvis de to diger inde i området 
bevares.

Når området er bebygget og omgivet af høje beplantningsbælter, 
vil de to diger inde i området ikke kunne opleves som del af et 
landskab. 

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at diget mellem matr. 
nr. 22a og 23ao, der afgrænser området, skal bevares, mens di-
gerne inden for lokalplanens område forudsættes nedlagt.

Kystnærhed
Det sydøstlige hjørne af lokalplanområdet ligger inden for kyst-
nærhedszonen, der omfatter arealer i en afstand af 3 km fra 
kysten. Området ligger i forhold til kysten bag det allerede ud-
byggede STC og i bagkanten af Køge by, og arealerne øst for lokal-
planområdet er udlagt som byudviklingsområde. 

Ser man direkte ind på området fra Køge Bugt (sigtepunkt 1), 
ligger området bag Køge by og det eksisterende STC og vil ikke 
påvirke kystlandskabet. Set fra nordøst fra Køge Bugt (sigtepunkt 
2) ligger området bag det eksisterende beplantningsbælte, der 
afgrænser lokalplanområdet. Når byudviklingsområdet Køge Nord 
etableres, vil lokalplanområdet indgå som en del af Køge Bys by-
profil, og området vil ikke skille sig ud i forhold til det samlede by-
billede og kystlandskabet.

Landbrugspligt       
En del af lokalplanområdet er omfattet af landbrugspligt i henhold 
til Landbrugsloven. Landbrugspligten vil blive søgt ophævet i takt 
med, at arealerne overgår til erhvervsformål.

Arkæologi
Køge Museum har i medfør af Museumsloven § 23 foretaget en 
arkæologisk arkivalsk kontrol af lokalplanområdet. Museet oply-
ser, at der er registreret flere arkæologiske fund, og at der er stor 
sandsynlighed for, at der under jordarbejder kan fremkomme ar-
kæologiske levn, som kan være beskyttet i henhold til Museumslo-
ven § 27. Museet anbefaler derfor, at der foretages en arkæologisk 
forundersøgelse jf. Museumslovens § 25.

Kort der viser sigtepunkter fra
Køge Bugt

d

c

b

2

1

           Byudviklingsområde
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Grundejerforening
Lokalplanen fastsætter, at alle grundejere inden for lokalplanens 
områder skal være medlem af ”Grundejerforeningen for Skandina-
visk Transportcenter af 22. april 2004”.

Lokal Agenda 21
Køge Kommunes Byråd vedtog i august 2008 Agenda 21 strategi 
2008. Lokalplanen er i overensstemmelse med Agenda 21 strate-
gien.

Lokalplanen følger op på Agenda 21 strategien ved at:

• sikre en hensigtmæssig lokalisering af lager- og distributions-
virksomheder i forhold til betjening af hovedstadsområdet og 
dermed optimere tranportafstandene

• sikre etablering af brede beplantningsbælter, der både afgræn-
ser erhversområdet mod det omgivende landskab og giver plads 
til dyre- og planteliv

• give mulighed for, at der kan etableres grønne tage og opsættes 
solfangere eller solcellepaneler på bebyggelsen i området

• gøre det attraktivt for ansatte på områdets virksomheder at be-
nytte cykel til arbejde

Beskyttelse af grundvand og sikring af grundvandsdannelse vil 
blive reguleret gennem miljølovgivningen og spildevandplanen.
Kollektiv trafikbetjening vil blive sikret gennem kommunens bus-
planlægning.

Tilladelser fra andre myndigheder 

Jordbrugskommissionen
Der må ikke foretages ændringer inden for den del af lokalplanom-
rådet, der ligger i landzone, før der er opnået tilladelse fra Jord-
brugskommissionen til, at landbrugspligten kan ophæves.

Miljøvurdering

Køge Kommune har på baggrund af en indledende screening og 
scoping i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og program-
mer vurderet, at lokalplan nr. 1008 skal miljøvurderes med ud-
gangspunkt i følgende miljøforhold:
· Trafik og støj
· Grundvand
· Landskabelige forhold
· Lys og refleksioner

Trafik og støj
Trafikken til og fra STC udgør i dag ca. 7.000 køretøjer i døgnet. 
Ved færdigudbygningen af det eksisterende STC forventes en stig-
ning på ca. 1.500 køretøjer i døgnet, og som følge af udvidelsen 
på 54 ha forventes en stigning på ca. 3.000 køretøjer i døgnet. 
Den samlede trafikmængde til og fra området forventes derved at 
være ca. 11.500 køretøjer i døgnet, hvoraf andelen af lastbiler vil 
udgøre 50-75 %. 
Udbygningen af området medfører ikke støj over de af Miljøstyrel-
sen fastsatte grænseværdier for trafikstøj i de tættere bebyggede 
boligområder i oplandet til lokalplanområdet. Motorvejen udgør 
den primære støjfaktor i området.
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Grundvand
Lokalplanområdet ligger inden for Vandværket Lyngens opland, og 
der sker grundvandsdannelse i området.
 
Efter udbygning af lokalplanområdet vil ca. 30 procent af området 
være befæstet med parkeringspladser og vejareal. Ved realisering 
af lokalplanen dannes der derved ca. 30 % mindre grundvand i 
området, end hvis området ikke blev bebygget. 

For at sikre grundvandsdannelse på resten af arealet vil der blive 
udarbejdet et tillæg til spildevandsplanen, hvor der stilles krav om, 
at den størst mulige mængde af uforurenet regnvand (herunder 
tagvand) nedsives inden for lokalplanområdet.

Forhindring af grundvandsforurening er der stillet krav om i Regi-
onplan 2005, hvis retningslinjer er gældende, indtil den første ge-
neration af Vand- og Naturplaner er vedtaget.

Landskabelige forhold
Køge Kommune har udarbejdet visualiseringer for at vise, hvor 
synlig udvidelsen af STC vil blive for de omkringliggende områder, 
og hvordan udvidelsen derved vil påvirke de landskabelige forhold.

Lokalplanen stiller krav om, at der etableres beplantningsbælter 
langs lokalplanens grænser mod vest og nord. Beplantningsbælter-
ne skal sammensættes af bestemte træer og buske, således at de 
med tiden vil få en højde på 25-30 m. Mod øst udvides et eksiste-
rende beplantningsbælte, så afgrænsningen af lokalplanområdet 
mod øst kommer til at fremtræde som skov. Beplantningsbælterne 
vil i løbet af en årrække afskærme de 30 m høje bygninger, som 
lokalplanen giver mulighed for at opføre, fra de omkringliggende 
områder.

Visualiseringerne viser, at STC udvidelsen kun i begrænset omfang 
vil blive synlig fra de omkringliggende landsbyer.

Lys og refleksioner
Der forventes en konstant belysning på lokalplanområdet, der skal 
sikre tilstrækkeligt gode oversigts- og arbejdsforhold.

Via bestemmelser i lokalplanen, der blandt andet sikrer en be-
grænset lyspunktshøjde, nedadrettet belysning samt benyttelse af 
lyskilder med varmt, hvidt lys og god farvegengivelse, forventes 
lyset fra området ikke at være til gene for de omkringliggende 
landsbyer.

Kumulative effekter
Udvidelsen af STC forventes at medføre kumulative effekter i for-
hold til grundvandsforholdene i området, da både udvidelsen, STC 
samt det fremtidige byudviklingsområde nord for Ølsemagle ligger 
i grundvandsdannende opland til Vandværket Lyngen. De befæ-
stede arealer både inden for lokalplanområdet og inden for det 
fremtidige byudviklingsområde vil bevirke en lavere grundvands-
dannelse i området.

Overvågning
Overvågning af lokalplanens indvirkninger på miljøet sker gennem 
sektorlovgivning.
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2E01
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2R02
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2E03
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2R04

2R08
2B02

Ølby

Ølsemagle

Øl

Køge Kommuneplan 2009 - 2021

Forslag til tillæg nr. 1

Kommuneplantillæg nr. 1 omfatter rammeområde 2E01, STC

Baggrund
I kommuneplan 2009 - 2021 er den masimale bygningshøjde i om-
råde 2E01 fastsat til 25 m.
Da den tekniske udvikling inden for distributionsvirksomhed har 
medført behov for, at lagerbygninger kan opføres i en større højde, 
og der er konkret efterspørgsel efter denne mulighed i lokalplanom-
rådet, ønsker Køge Byråd at åbne mulighed for dette. Samtidig præ-
ciseres anvendelsesbestemmelsen.

Efter vedtagelse af tillæg nr. 1 til kommuneplan 2009 - 2021 gælder 
følgende bestemmelser for rammeområde 2E01:

Anvendelse:  Erhvervsområde
Specifik anvendelse: Erhverv i form af større lager- og transportvirk-

somhed og fremstillingsvirksomhed med et be-
tydeligt transportbehov samt administration og 
servicefunktioner, der er knyttet til de enkelte 
virksomheder i området samt godsterminal og 
rangerområde.

B%: 50
Højde: 30 m
Bemærkninger: Hvis hensynet til virksomhedens drift taler for 

det, kan enkelte bygninger eller bygningsdele 
tillades opført i en større højde, såfremt dette 
ikke bryder byprofilen og påvirker opfattelsen af 
kystlandskabet.
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Vedtagelser:
Byrådet vedtog den 23. marts 2010 at sende forslag til lokalplan 
1008 og forslag til kommuneplantillæg nr. 1 i offentlig høring fra 
den 3. april 2010 til den 29. maj 2010.

Retsvirkninger:
Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens §12 træder i 
kraft ved planens endelige vedtagelse og offentliggørelse. Rets-
virkningerne betyder at byrådet efter nærmere regler kan mod-
sætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med den ende-
ligt vedtagne kommuneplan.
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§ 1 
Lokalplanens formål 

§ 2 
Lokalplanområdet og 
zonestatus

§ 3 
Områdets anvendelse

§ 4 Udstykning

Bestemmelser

Lokalplan 1008 
Udvidelse af STC, Skandinavisk Transport Center

I henhold til Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 
24. september 2009) fastsættes følgende bestemmelser for områ-
det, der er beskrevet i § 2:

1.1
Lokalplanens formål er at

• Skandinavisk Transport Center udvides, så områdets funktion 
som et regionalt og nationalt center for transport og logistik op-
retholdes.

• Sikre, at de store bygningsvoluminer placeres i en grøn struktur 
med en markant beplantning mod det omgivende landskab.

2.1  
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter
matr. nr.:
del af 6 b og 6 am Ll. Skensved By, Højelse samt 18 b, 18 bn,
19 bl, del af 19 bm, 20 a, 20 b, 23 a, 23 d, del af 23 al, 23 am,
23 an, 23 ao og del af 7000 am, Ølsemagle by, Ølsemagle, samt 
alle parceller, der efter den 4. januar 2010 udstykkes fra de nævn-
te ejendomme. 

En del af området er i byzone.

2.2
Med lokalplanens vedtagelse overføres området nord for Ølsemag-
levej til byzone,  se kortbilag 1.

3.1
Lokalplanområdet deles i to områder, som vist på kortbilag 2, og 
må kun anvendes til følgende formål:

Delområde I - Erhverv i form af større lager- og transportvirksom-
hed og fremstillingsvirksomhed med et betydeligt transportbehov 
samt administration og servicefunktioner, der er knyttet til de en-
kelte virksomheder i området.

Delområde II - Godsterminal og rangerområde for jernbanen og 
virksomheder, der anvender jernbanen i forbindelse med driften af 
virksomheden.

4.1
I delområde I må der ikke udstykkes grunde med en mindre 
grundstørrelse end 2 ha.
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5.1
Vejen A - B udlægges som offentlig vej i en bredde af 24 m og an-
lægges som vist på kortbilag 3 og tegningerne side 7 og 8. I hver 
side etableres 3 m fællessti, 4 m kørebane og skillerabat. I midten 
etableres en midterrabat på 3 m.  Lysstandere skal placeres i skil-
lerabatten mellem vej og fællessti og må have en lyspunkthøjde 
på max. 6 m. 

5.2
Private fællesveje skal udlægges i en bredde af mindst 17 m og 
anlægges med en kørebanebredde på mindst 9 m. I hver side af 
vejen skal der anlægges fællessti med en bredde på mindst 2,5 m.

5.3
Ølsemaglevej nedlægges på strækningen C - D som vist på kortbi-
lag 3. 

5.4
Veje, der ender blindt, skal udlægges og anlægges med vende-
plads, der sikrer, at en 10 m lang lastbil kan vende på pladsen1.

5.5
Ved vejtilslutning skal der etableres hjørneafskæringer efter reg-
lerne i vejlovene.

5.6
Inden for delområde II kan der etableres sporbetjening af den en-
kelte ejendom fra jernbanen Roskilde - Køge.

5.7
Der skal på den enkelte ejendom udlægges areal til mindst 

- 1 p-plads pr. 100 m2 etageareal til erhvervsformål som fremstil-
lings- og transportvirksomhed.

- 1 p-plads pr 50 m2  etageareal til administration- og servicefor-
mål.

Til lagerbygninger fastsættes krav til parkering i hvert enkelt til-
fælde.

6.1
Forsyningsledninger af enhver art inden for lokalplanområdet må 
kun udføres som jordledninger. 

6.2
Der skal anvendes samme armaturtype på alle veje og hovedstier. 
Armaturer skal være med vandret skærm med en hældning på 
max. 3 grader. Armaturer kan monteres på arme, der på veje må 
have længde på max. 80 cm og på stier en længde på max. 50 
cm. Vejbelysningsarmaturer skal monteres på rundkoniske eller 
lige rørmaster, og lyspunkthøjden må ikke overstige 8 m på veje 
og 5 m på hovedstier.

§ 5 
Vej og parkering

§ 6 
Ledningsanlæg

1 Vendepladser skal dimensioneres i henhold til vejreglerne.
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6.3
Armaturer skal placeres, så beplantningsbælterne langs områdets 
nord- og vestside samt arealer i en afstand af 3 m fra disse ikke 
oplyses.

6.4 
Funktionsbelysning, der oplyser arealer omkring bygninger, må 
kun etableres i en højde af max. 3 m over terræn og skal være 
afskærmet, så de ikke belyser områder uden for den enkelte ejen-
dom. Funktionsbelysning omfatter lygter, vægarmaturer, pullerter 
og lignende belysning, der etableres fx ved indgangspartier,  vare-
gårde, parkeringspladser og gangarealer ved bygninger.

6.5
Belysning i sporterrænet skal udformes, så belysningen holdes 2-3 
m fra afgrænsningen af sporterrænet mod beplantningsbæltet. Der 
skal anvendes nedadlysende og godt afskærmede armaturer som 
fx vejbelysningsarmaturer med vandret lysåbning. Ved behov for 
en supplerende belysning af jernbanesporet skal der benyttes en 
relativt svag og velafskærmet lavtsiddende belysning, der marke-
rer sporet.

6.6
På veje og stier skal der anvendes lyskilder med en farvetempera-
tur mellem 2800K og 3200K og en farvegengivelse svarende til en 
Ra-værdi på 70 eller højere i både vej- og parkbelysningsarmatu-
rer.
På godsterminalen og på sporterræn skal der anvendes lyskilder 
med en farvetemperatur mellem 2000K og 3200K og med en far-
vegengivelse svarende til en Ra-værdi på 65 eller højere.

7.1 
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 
50.

7.2
I område I må bygninger til administration og servicefunktioner, 
have en højde på max. 15 m. Lagerbygninger (herunder lagerbyg-
ninger, hvor administrations- og servicefunktioner er integreret i 
bygningen) må have en højde på max. 30 m.

I område II er den maksimale bygningshøjde 20 m.1

7.3
For at sikre beplantningsbælter mellem vej og bebyggelse pålæg-
ges følgende byggelinjer fra vejskel:
Vej A-B : 30 m
Øvrige veje: 15 m 

8.1
Facader på bygninger med en højde på op til 15 m skal fremstå 
som blank eller pudset mur, beton eller lette facadeelementer i 
metal, fibercement eller stenmaterialer. Facader på bygninger med 
en højde over 15 m skal fremstå i lette facadeelementer i metal, 
fibercement eller stenmaterialer. 

§ 7 
Bebyggelsens omfang og 
placering

§ 8 
Bebyggelsens ydre
fremtræden

1Alle maksimale bygningshøjder er excl. eventuelle tekniske installationer som nævnt i 

§ 8.3 og § 8.5.
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8.2
Facader på bygninger med en højde på op til 15 m skal fremstå i 
sort eller mørkegrå farver inden for skalaen S 5000-N - S 9000-N i 
Natural Color System eller i mørkegule eller mørkebrune nuancer, 
for eksempel som S 6030-Y2R - S 6030-Y7OR eller S 3050-Y2R - S 
3050-Y8OR. Facader på bygninger med en højde over 15 m må 
kun fremstå i lyse grå farver, for eksempel S 1000-N, S 1500-N 
eller S 2000-N i Natural Color System.

8.3
Der må opsættes solcellepaneler og solfangere. Solcellepaneler 
skal enten fremstå som en integreret del af facaden eller placeres 
på taget. Ved placering på taget skal anlægget placeres bag mur 
eller brystning, der har samme højde som panelernes toppunkt og 
er beklædt med samme materiale som facaden. Toppunktet må 
højst være 2 m over taget. Solfangere må placeres på terræn eller 
tag efter samme retningslinjer som solcellepaneler.

8.4
Tage skal udformes som flade tage eller tage med ensidig tag-
hældning.

8.5
Tekniske installationer på tag som fx ventilations- og energianlæg 
skal indbygges i taghuse eller udformes, så de indgår som en inte-
greret del af bygningen. Ventilationshætter og skorstene er undta-
get herfra. Taghuse må have en højde på max. 2 m.

8.6 
For skilte, der opsættes i en højde af mere end 3 m over terræn, 
gælder følgende: Der må på hver bygning kun skiltes på én facade 
eller gavl med firmanavn og/eller logo med en max. skiltehøjde på 
3 m og en længde på 6 m. Skiltningen skal udføres på plade, mon-
teret plant på facaden eller som enkeltbogstaver. Skiltning skal 
ske mod veje inde i området. Der må ikke skiltes med motto eller 
reklametekst. Skilte må kun fremstå som indirekte belyste skilte 
eller med spots monteret på bygningen i tæt forbindelse med skilt-
ningen, som er afskærmet, så det kun er skiltningen, der belyses.
 
8.7 
Der må ikke skiltes på tage.

8.8
Der må opsættes højst tre flagstænger med en højde på max. 8 m 
på egen grund, og der må kun flages med flag med firmanavn
og / eller logo. Der må ikke flages med motto eller reklametekst.

8.9
Der må ikke på de enkelte grunde skiltes med projektor, opsættes 
digitale reklameskilte, der viser løbende tekst og/eller levende bil-
leder, eller ophænges bannere. Udvendig belysning af bygningsfa-
cader må ikke finde sted.

9.1
Der må ikke ske terrænregulering på mere end +/- 0,5 m i forhold 
til eksisterende terræn, og der må ikke ske terrænregulering nær-
mere end 1 m fra skel.

§ 9 
Ubebyggede arealer og 
beplantningsbælter
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9.2
Diget, der ligger i lokalplanområdets vestlige grænse, skal beva-
res, se kortbilag 1.

9.3
Udendørs oplag må kun finde sted i direkte tilknytning til bygnin-
ger og skal hegnes med ugennemsigtigt hegn i samme facadema-
teriale som bebyggelsen.

9.4
Der udlægges et 30 m bredt beplantningsbælte langs begge sider 
af vejen A - B. Beplantningsbæltet skal etableres som græs med 
en 7 m bred rabat af hunderose, Rosa canina. I denne rabat skal 
der være to rækker af søjleeg, Quercus robur ’fastigiata’. Søjle-
egene skal stå parvis med 7 meters afstand og 5 m mellem ræk-
kerne. Inderste trærække mod vej skal stå 2 m fra vejskel (se 
illustration s. 7).

9.5 
Langs alle veje, som udgår fra Nordhøjs forlængelse, skal der 
være 5 m brede rabatter med græs og buske / træer.

9.6
Langs lokalplanområdets grænse mod nord og vest skal der etab-
leres beplantningsbælter i en bredde af 30 m som vist på kortbi-
lag 3. 

Beplantningen skal afskærme bebyggelsen ud mod det åbne land 
og skal indeholde 1/5 stedsegrøn beplantning.  

Beplantningen skal bestå af mindst 4 forskellige arter af henhold-
vis skov- og brynplanter taget fra denne liste:

Skov
Alm. Eg, Quercus robur
Avnbøg, Capinus betules
Dunbirk, Betula Pubescens
Fuglekirsebær, Prunus avium 
Rødel, Alnus glutinosa
Sitkagran, Picea sitchensis1

Skovfyr, Pinus Sylvestris
Spidsløn, Acer platanoides

Bryn
Alm. Hæg, Prunus padus 
Alm. Tjørn, Crataegus laevigata
Fjeldribs, Ribes Alpinum
Hassel, Coryllus avellena
Mirabel, Prunus cerasifera
Mispel, Amalanchier laevis
Stedsegrøn liguster, Ligustrum vulgare ’Atros’ 

Mod det åbne land skal den yderste del af plantebæltet bestå af 
arter fra den sidste del af listen (brynplanter).

1Sitkagran må max. udgøre 5% af den samlede beplantning
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9.7
Beplantningsbælterne nævnt i §§ 9.4, 9.5 og 9.6 må ikke anven-
des til oplag eller parkering. Der kan etableres stier og opholds-
arealer i beplantningsbælterne.

9.8
Mellem vej og byggelinjerne samt inden for beplantningsbælterne 
nævnt i § 9.4 og 9.5 må der kun hegnes med trådhegn.

10.1
Før ny bebyggelse inden for lokalplanområdet må tages i brug, 
skal bebyggelsens installationer til rumopvarmning være tilsluttet 
distributionsnettet for naturgas, medmindre bygningen er opført i 
energiklasse I eller II.

10.2
Ved etablering af rørsystemer og olietanke skal Køge Kommunes 
tilladelse indhentes, før bebyggelse inden for lokalplanområdet må 
påbegyndes.

10.3 
Før ny bebyggelse inden for lokalplanområdet må tages i brug, 
skal der være udlagt arealer til parkering efter bestemmelserne i 
§ 5.

10.4
Før ny bebyggelse inden for lokalplanområdet må tages i brug, 
skal de i § 6 nævnte belysningsanlæg og de i § 9 nævnte beplant-
ninger og beplantningsbælter være etableret. 

11.1
Alle grundejere inden for lokalplanens område skal være medlem 
af grundejerforeningen for erhvervsområdet Skandinavisk Trans-
port Center af 22. april 2004.

11.2
Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet.

11.3
Grundejerforeningen er pligtig til at tage skøde på fællesarealer 
som fx beplantningsbælter.

11.4
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles-
arealer samt udføre opgaver, som i medfør af lovgivning og tingly-
ste deklarationer henlægges til foreningen.

11.5
Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af private 
fællesveje og stier inden for grundejerforeningens område.

12.1
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er ufor-
enelige med lokalplanen, fortrænges af planen.

13.1
Med denne lokalplans endelige godkendelse aflyses lokalplan 2- 38 
for det område, som denne lokalplan omfatter.

§ 10 
Forudsætninger for 
ibrugtagen af ny bebyggelse

§ 11 
Grundejerforening

§ 12 
Servitutter

§ 13
Ophævelse af lokalplan
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14.1 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf. 
Planlovens § 18 ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid 
med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i 
sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold, 
der således kan fortsætte uændret.

14.2 
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer 
af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet 
ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige 
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebrin-
gelse af en ny lokalplan.

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 23. 
marts 2010.

Marie Stærke    Peter Frost
Borgmester    Kommunaldirektør
sign     sign.

§ 14 
Retsvirkninger 
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Køge Kommune planlægger at gennemføre en udvidelse af 
Skandinavisk Transport Center og at gøre det muligt, at byg-
ninger kan opføres i en højde på 30 m i det område, som lo-
kalplanen omfatter.  
 
Lokalplan 1008, Udvidelse af Skandinavisk Transport Center, 
omfatter også en del af det eksisterende transportcenter, om-
rådet mellem udvidelsen og Ølsemaglevej. 
 
Plangrundlaget for udvidelsen af STC er Fingerplan 2007 og 
Køge Kommuneplan 2009–2021. I forbindelse med lokalplan-
lægningen er det et ønske, at den maksimale byggehøjde i 
området hæves fra 25 m til 30 m. Derfor udarbejdes et tillæg 
til Køge Kommuneplan 2009–2021. 
 
For at vise, hvorledes STC med udvidelsen og den forøgede 
byggehøjde vil tegne sig i landskabet, er denne visualisering 
af STC udarbejdet. 
 
Erfaringerne fra 1. etape af STC viser, at der bliver tale om 
bygninger af forskellig størrelse alt efter deres anvendelse.  
 
Det foreslås i det fremlagte forslag til lokalplan, at højden på 
bygninger til administration og servicefunktioner må være 
max. 15 m, og at lagerbygninger må være max. 30 m høje. 
 
 
 


Metode 
 


Visualiseringen er gennemført på grundlag af en digital ter-
rænmodel. Der er udarbejdet fotopanoramaer fra 8 sigte-
punkter omkring hele STC med udvidelse. Visualiseringen 
er en sammensætning af fotopanoramaer og manipulerede 
bygninger monteret i terrænmodellen.  På side 3 og 4 vises 
hele STC med udvidelse i fugleperspektiv set fra henholds-
vis syd og vest for at give et indtryk af det samlede områ-
de. 
 
Sigtepunkterne: 
 
Sigtepunkt 1, side 5 - fra broen ved Egedesvej   
 
Sigtepunkt 2, side 6 - fra Egedesvej 
 
Sigtepunkt 3 og 4, side 7 - fra  Kapelvej  
 
Sigtepunkt 5, side 8 - fra Ølbyvej, Ll. Skensved 
 
Sigtepunkt 6, side 9 - fra Højelsevej  
 
Sigtepunkt 7, side 10 - fra Ølsemaglevej lige før Højelse 
 
Sigtepunkt 8, side 10 – fra Lyngvej 
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Fugleperspektiv set fra syd 
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Fugleperspektiv set fra vest 
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Sigtepunkt 1 – Set fra broen ved Egedesvej   
 


Når den planlagte byudvikling i Køge Nord gennemføres, 
vil den eksisterende bebyggelse i STC og bebyggelsen i 
det nye område udgøre et samlet bylandskab. 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Byudviklingsområde Køge Nord 


Byudviklingsområde Køge Nord 


1 
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Sigtepunkt 2 – Fotopanorama fra Egedesvej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigtepunkt 2 – Terrænmodel med bygninger og beplantning 
 
Fotopanoramaet og terrænmodellen viser, at med en mindre udvidelse af den eksisterende beplantning vil bygninger i STC ikke 
blive synlige fra dette sigtepunkt. 
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Sigtepunkt 3 – Fotopanorama fra Kapelvej 
 


 
 
Sigtepunkt 4 – Fotopanorama fra Kapelvej 
 


 
 
Sigtepunkt 4 – Fotopanorama med (indsat) forlænget beplantning 
 
Sigtepunkterne 3 og 4 – fra Kapelvej 
 


De tre fotopanoramaer viser, at med en forlængelse af det eksisterende beplantningsbælte langs banen mod Ølsemagle landsby vil 
beplantningsbæltet dække for den eksisterende bebyggelse i STC og bebyggelser på op til 30 meter i det nye område, som STC 
udvides med. 
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Sigtepunkt 5 – Fotopanorama fra Ølbyvej   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigtepunkt 5 – Terrænmodel med beplantningsbælte omkring lokalplanområdet på 25 – 30 m 
 
 
 
Fotopanorama fra sigtepunkt 5, ved Ll. Skensved (det sted, hvor udvidelsen af STC kommer tættest på eksisterende boligområ-
der). Den eksisterende beplantning skærmer allerede delvis, og terrænmodellen viser hvordan beplantningsbæltet, når det er vok-
set til, vil dække for bebyggelse og komme til at fremtræde som et skovbryn.  
 
 


30 m høj bygning 
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Sigtepunkt 6 – Fotopanorama fra Højelsevej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotopanoramaerne fra sigtepunkt 6 viser, at synligheden af STC med udvidelse vil være meget begrænset. Når beplantningsbæl-
terne omkring STC vokser til, vil det være meget begrænset, hvad man kan se af bygningerne. Afgrænsningen af STC vil få karak-
ter af et skovbryn. 
 
 
 
 


30 m høj bygning 
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Sigtepunkt 7 – Fotopanorama fra det højeste punkt på Ølsemaglevej lige før Højelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigtepunkt 7 – Terrænmodel med beplantning på 25 til 30 m i højden og med bygninger på 30 meters højde. En bygning kan ses 
midt i beplantningsbæltet. 
 
 
Fotopanoramaet viser, at der allerede i dag er en del beplantning der skærmer for bebyggelse i STC. Terrænmodellen med det 
indsatte beplantningsbælte på 25 – 30 meter i højden viser, at man kun i begrænset omfang vil kunne se den eksisterende og nye 
bebyggelse i STC. 
 
 
 


30 m høj bygning 
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Sigtepunkt 8 – Fotopanorama der viser den eksisterende del af STC med en 25 m høj bygning.  
 
 
Når det allerede etablerede beplantningsbælte omkring det nuværende STC er fuldt udvokset, vil bebyggelsen også set herfra stort 
set være dækket. Man kan måske komme til at se lidt af det øverste af de højeste bygninger.  
 


Den planlagte udvidelse vil ligge bag bakken, og vil som vist fra de øvrige sigtepunkter være dækket, når beplantningsbælterne 
vokser op.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


udvidelse eksisterende område 
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1 Indledning 
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget for udvidelse af STC, Skandinavisk Trans-
port Center, har Køge Kommune besluttet, at planen skal miljøvurderes i henhold til Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september 2009). En miljøvurdering 
er en systematisk og struktureret vurdering af de sandsynlige væsentlige indvirkninger på mil-
jøet af den foreslåede lokalplan. 
 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at sikre et højt miljøbeskyttel-
sesniveau og at bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelse og vedtagelse af planer 
og programmer, som kan påvirke miljøet væsentligt, for derved blandt andet at fremme en 
bæredygtig udvikling.  
 
Miljøvurderingsrapporten er opbygget således, at der i begyndelsen redegøres for metoden til 
udarbejdelsen af den samlede miljøvurdering. Derefter følger en redegørelse for lokalplanens 
mål og indhold samt endelig en miljøvurdering af: 
 


• Trafik og støj 
• Grundvand  
• Landskabelige forhold 
• Lys og refleksioner 


 
Til slut følger en vurdering af de kumulative effekter samt et overvågningsprogram. 
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2 Resumé  
Køge Kommune har på baggrund af en indledende screening og scoping i henhold til Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at lokalplan nr. 1008 skulle miljøvurderes 
med udgangspunkt i følgende miljøforhold: 
 


• Trafik og støj 
• Grundvand 
• Landskabelige forhold 
• Lys og refleksioner 


 
Trafik og støj 
Trafikken til og fra STC udgør i dag ca. 7.000 køretøjer i døgnet. Ved færdigudbygningen af det 
eksisterende STC forventes en stigning på ca. 1.500 køretøjer i døgnet, og som følge af udvi-
delsen på 54 ha forventes en stigning på ca. 3.000 køretøjer i døgnet. Den samlede trafik-
mængde til og fra området forventes derved at være ca. 11.500 køretøjer i døgnet, hvoraf an-
delen af lastbiler vil udgøre 50-75 %.  
 
Køge Kommunes trafikmodel viser, at med Nordhøjs tilslutning til Egedesvej og til Køge Bugt 
Motorvejen vil trafikken til og fra STC fordele sig med ca. 3.000 køretøjer via Egedesvej og ca. 
8.000 køretøjer via Lyngvej. 
 
I forbindelse med anlæg af den nye jernbane København-Ringsted vil rundkørslen på Lyngvej 
blive omlagt, så kapaciteten forøges. 
 
Udbygningen af området medfører ikke støj over de af Miljøstyrelsen fastsatte grænseværdier 
for trafikstøj i de tættere bebyggede boligområder i oplandet til lokalplanområdet. Motorvejen 
udgør den primære støjfaktor i området. 
 
Grundvand 
Efter udbygning af lokalplanområdet vil ca. 30 % af området være befæstet med parkerings-
pladser og vejareal. Ved realisering af lokalplanen dannes derved ca. 30 % mindre grundvand i 
området, end hvis området ikke blev bebygget. 
 
For at sikre grundvandsdannelse på resten af arealet vil der blive udarbejdet et tillæg til spilde-
vandsplanen, hvor der stilles krav om, at den størst mulige mængde af uforurenet regnvand 
(herunder tagvand) nedsives inden for lokalplanområdet. 
 
Forhindring af grundvandsforurening er der stillet krav om i Regionplan 2005, hvis retningslinier 
er gældende, indtil den første generation af Vand- og Naturplaner er vedtaget. 
 
Landskabelige forhold 
Køge Kommune har udarbejdet visualiseringer for at vise, hvor synlig udvidelsen af STC vil bli-
ve fra de omkringliggende områder, og hvordan udvidelsen derved vil påvirke de landskabelige 
forhold. 
 
Lokalplanen stiller krav om, at der etableres beplantningsbælter langs lokalplanens grænser 
mod vest og nord. Beplantningsbælterne skal sammensættes af bestemte træer og buske, så-
ledes at de med tiden vil få en højde på 25-30 m. Mod øst udvides et eksisterende beplant-
ningsbælte, så afgrænsningen af lokalplanområdet mod øst kommer til at fremtræde som skov. 
Beplantningsbælterne vil i løbet af en årrække afskærme de 30 m høje bygninger, som lokal-
planen giver mulighed for at opføre, fra de omkringliggende områder. 
 
Visualiseringerne viser, at STC udvidelsen kun i begrænset omfang vil blive synlig fra de om-
kringliggende landsbyer. 
 
Lys og refleksioner 
Der forventes en konstant belysning på lokalplanområdet, der skal sikre tilstrækkeligt gode 
oversigts- og arbejdsforhold. 
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Via bestemmelser i lokalplanen, der blandt andet sikrer en begrænset lyspunktshøjde, nedad-
rettet belysning samt benyttelse af lyskilder med varmt, hvidt lys og god farvegengivelse, for-
ventes lyset fra området ikke at være til gene for de omkringliggende landsbyer. 
 
Kumulative effekter 
Udvidelsen af STC forventes at medføre kumulative effekter i forhold til grundvandsforholdene i 
området, da både udvidelsen af STC og det fremtidige byudviklingsområde nord for Ølsemagle 
ligger i grundvandsdannende opland til Vandværket Lyngen. De befæstede arealer både inden 
for lokalplanområdet og inden for det fremtidige byudviklingsområde vil bevirke en lavere 
grundvandsdannelse i området. 
 
Overvågning 
Overvågning af lokalplanens indvirkninger på miljøet sker gennem sektorlovgivning. 
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3 Metode  
Køge Kommune har foretaget en screening (se bilag 1) i henhold til lovens § 3 og ud fra kriteri-
erne beskrevet i bilag 2. Screeningen og den efterfølgende scoping1 identificerede de miljøfor-
hold, der anses som væsentlige i forbindelse med lokalplanforslaget. 
 
Inden der tages endelig stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i 
miljøvurderingsrapporten, skal berørte myndigheder høres om, hvilke særlige forhold, der skal 
inddrages i miljøvurderingen.  
 
En berørt myndighed defineres ifølge lovens § 1 stk. 3 som: 
 
”En myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtyk-
ke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres.”  
 
Køge Kommune har vurderet, at der ikke er nogen eksterne berørte myndigheder i forbindelse 
med realiseringen af lokalplan 1008. Der har derfor ikke været en høringsperiode. 
 
Forholdene, der behandles i miljøvurderingsrapporten, er således udelukkende udpeget på bag-
grund af scopingfasen. Det drejer sig om følgende emner: 
 


• Trafik og støj 
• Grundvand 
• Landskabelige forhold 
• Lys og refleksioner 


 
Miljøvurderingsrapporten redegør kun for det såkaldte 0-alternativ, som henviser til den situati-
on, hvor områdets nuværende anvendelse vil fortsætte uændret. Når der ikke redegøres for 
andre alternativer skyldes det, at lokalplan 1008 omhandler en udvidelse af en eksisterende 
aktivitet syd for lokalplanens afgrænsning. Køge Kommune vurderer, at området er velplaceret 
til at rumme et regionalt transportcenter først og fremmest på grund af beliggenheden tæt ved 
den regionale infrastruktur. Denne lokalitet sikrer derved en optimal udnyttelse af den eksiste-
rende infrastruktur. Det er derfor ikke relevant at se på andre alternativer.  
 
Til brug for vurdering af trafikforholdene er der udarbejdet en trafikmodelberegning. 
 
Ved vurdering af grundvandsforholdene er der taget udgangspunkt i Roskilde Amts kortlægning 
af indsatsområdet ved bl.a. Lyngen-Skensved i 2006.  
 
Ved vurdering af de landskabelige forhold er der på baggrund af en digital landskabsmodel 
gennemført en visualisering, der viser, hvorledes lokalplanområdet vil opleves fra de omkring-
liggende områder. 
 
Lys og refleksioner fra området er vurderet ud fra armaturhøjder og de omkringliggende be-
plantningsbælter. I samarbejde med et rådgivende ingeniørfirma med speciale inden for belys-
ning har Køge Kommune fastlagt lokalplanbestemmelser om belysning med henblik på at undgå 
lysforurening og gener uden for lokalplanområdet. 
 
I henhold til lovens § 11 skal myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planen 
eller programmets gennemførelse. Overvågning af lokalplanens indvirkninger på miljøet sker 
gennem en række love, der særskilt regulerer de pågældende aktiviteter, herunder den almin-
delige kommunale kontrol med overholdelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokal-
planen. 


                                          
1 Ved en scoping fastsættes miljøvurderingens indhold (Vejledning om miljøvurdering af planer og pro-
grammer, Miljøministeriet, 2006). 
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4 Lokalplanens formål og indhold 
I dette afsnit beskrives: 
 


• Lokalplanens formål 
• Lokalplanområdet 
• Lokalplanens indhold 
• Forhold til anden planlægning 


4.1 Lokalplanens formål 
Lokalplanens formål er, at Skandinavisk Transport Center udvides, så områdets funktion som et 
regionalt og nationalt knudepunkt for transport og logistik opretholdes. Lokalplanen skal ligele-
des sikre, at de store bygningsvoluminer placeres i en grøn struktur med en markant beplant-
ning mod det omgivende landskab. 


4.2 Lokalplanområdet 
Det eksisterende transportcenter har en størrelse på ca. 130 ha og den planlagte udvidelse er 
ca. 54 ha. Ud over udvidelsen omfatter lokalplanen en del af det eksisterende transportcenter 
(ca. 37 ha af 130 ha). Området ligger umiddelbart vest for Køge Bugt Motorvejen ved rampe-
anlæg nr. 32. 
 
Det område, der inddrages til erhvervsformål, anvendes i dag til landbrugsformål. Området 
ligger på nordsiden af en højderyg og er et svagt kuperet terræn, der falder ud mod kysten.  
 
Mod vest grænser lokalplanområdet op til et åbent landskab med marker, og mod øst afgræn-
ses området af jernbanen mellem Roskilde og Næstved. Langs med og øst for banearealet i 
næsten hele lokalplanens udstrækning er der et beplantningsbælte. Det er planen at udvide 
beplantningsbæltet, så det bliver lokalplanområdets grænse mod øst og dækker for den nye 
bebyggelse i lokalplanområdet. 
 
Området øst for lokalplanområdet er i kommuneplan 2009 - 2021 udlagt som et byudviklings-
område til blandet bolig og erhverv. Området er udlagt som et perspektivområde, der kan ind-
drages til byformål ved et kommuneplantillæg, når den endelige placering af den nye bane 
mellem Ringsted og København samt placeringen af den nye station Køge Nord på denne bane 
er fastlagt.  
 
Mod nord grænser lokalplanområdet op til et tracé for den planlagte forbindelsesvej mellem 
STC og Køge Bugt Motorvejen. 
 
En tredjedel af lokalplanområdet ligger inden for 3 km fra kysten og er dermed inden for kyst-
nærhedszonen. Det gælder lokalplanområdets østlige dele, som vist på Kort 1. 
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Kort 1: Lokalplanområdet 


4.3 Lokalplanens indhold 
Størstedelen af lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål inden for fremstillings- og trans-
portvirksomhed og lignende. Delområdet langs jernbanen udlægges til rangerområde og en 
mindre godsterminal. Området udlægges tillige til virksomheder, der anvender jernbanen i for-
bindelse med driften af den pågældende virksomhed. 
 
Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske ad den eksisterende vej Nordhøj, der forlænges mod 
nord og forbindes til Køge Bugt Motorvejen.  
 
I forbindelse med gennemførelsen af lokalplanen nedlægges Ølsemaglevej på den strækning, 
der er omfattet af lokalplanen. 
 
Lokalplanen giver mulighed for, at bygninger til administration og servicefunktioner må opføres i en 
højde på op til 15 m, og at lagerbygninger må opføres i en højde op til 30 m. I delområdet 
langs jernbanen må bygningerne maksimalt opføres i en højde på 20 m. Bebyggelsesprocenten 
er max. 50.  
 
Langs lokalplanens grænse mod vest og nord etableres der beplantningsbælter med en bredde 
på 30 m og med en sammensætning af træer, der får en højde på 25 - 30 m, så lokalplanens 
grænse fra de omkringliggende områder kommer til at fremtræde som et skovbryn. 
 
Langs vejene i lokalplanområdet etableres der beplantningsbælter med en åben beplantning, 
der giver mulighed for indkig til bebyggelserne. 
 
Inden for lokalplanområdet er der tre beskyttede jorddiger. Da lokalplanområdet i den overord-
nede regionale planlægning er udpeget til at rumme en særlig type virksomheder med behov 
for store regulære grunde, forudsættes de to diger inde i området nedlagt, mens diget langs 
lokalplanens vestlige grænse bevares. 
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4.4 Forhold til anden planlægning 
I dette afsnit beskrives forholdet til: 
 


• Den overordnede planlægning 
• Kommuneplan 2009-2021 


4.4.1 Den overordnede planlægning 
Lokalplanen er omfattet af landsplandirektivet for hovedstadsområdets planlægning, Fingerplan 
2007. I Fingerplan 2007 er STC karakteriseret som et område, der er velbeliggende til industri-
formål, og som er under hastig udvikling som et regionalt logistikknudepunkt for transport- og 
distributionserhverv. 
 
I forbindelse med Regionplan 2005 fastlagde Hovedstadens Udviklingsråd, HUR, at der ikke kan 
lokalplanlægges for området, før linjeføringen for den planlagte omfartsvej syd om Ll. Sken-
sved er fastlagt. På grund af behovet for udvidelse af STC anmodede Køge Kommune i 2005 
Roskilde Amt, der var vejmyndighed, om at udarbejde et skitseprojekt for vejføringen som 
grundlag for gennemførelse af en VVM-procedure. I 2006 gennemførte HUR, der var planmyn-
dighed, en offentlig høring som led i en VVM-procedure for omfartsvejen. 
 
I høringsperioden indkom der en række forslag til at løse de trafikale problemer uden en om-
fartsvej, og Køge Kommune foreslog, at der etableres en forbindelsesvej fra transportcentret til 
Køge Bugt Motorvejen via Egedesvej. Der blev ikke rejst tvivl om vejens linjeføring, så på den 
baggrund finder Køge Kommune, at linieføringen ligger så fast, at der kan planlægges for udvi-
delsen af STC.  
 
Med trafikaftalen, som regeringen har indgået med en række partier i Folketinget den 2. de-
cember 2009, er det besluttet, at Køge Bugt Motorvejen bliver udvidet fra 6 til 8 spor frem til 
Solrød syd, samt at der bliver etableret tilslutningsanlæg med nord- og sydvendte ramper og 
en ny bro ved Egedesvej. Udbygningen forventes at kunne tages i brug 2016.  
 
I Køge Kommuneplan 2009 - 2021 er det fastlagt, at projektet til en omfartsvej syd om Ll. 
Skensved ændres til en forbindelsesvej mellem STC og det planlagte tilslutningsanlæg til Køge 
Bugt Motorvejen via Egedesvej. 


4.4.2 Kommuneplan 2009-2021 
Lokalplanen er i Køge Kommuneplan 2009 - 2021 omfattet af kommuneplanens rammeområde 
2E01, der udlægger området til virksomheder inden for fremstillings- og transportvirksomhed 
og lignende. 
 
Da den tekniske udvikling inden for distributionsvirksomhed har medført behov for, at lager-
bygninger kan opføres i en større højde end 25 m, er der udarbejdet et kommuneplantillæg, 
som fastsætter den maksimale højde på lagerbygninger til 30 m. Samtidig er anvendelsesbe-
stemmelserne præciseret, svarende til lokalplanens bestemmelser. 
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5 Miljøvurdering  
I dette afsnit er der foretaget en vurdering af de fire miljøforhold, som Køge Kommune 
i forbindelse med den indledende screening og scoping af lokalplanforslaget har fundet vigtigt 
at få nærmere belyst i miljøvurderingen. 
 


• Trafik og støj 
• Grundvand 
• Landskabelige forhold 
• Lys og refleksioner 


 
Køge Kommune har vurderet, at det ikke er relevant at miljøvurdere på dyre- og planteforhol-
dene i området. Da området ikke rummer kendte forekomster af bilag 4 arter og ikke er en del 
af et Natur 2000 område, vil en realisering af lokalplanen ikke få væsentlig indvirkning på dyre- 
og plantelivet. 
 
Med hensyn til beskyttelsesinteresser i området er der som sagt beskyttede sten- og jorddiger 
inden for lokalplanens grænser. Sten- og jorddiger er beskyttet jf. Museumslovens § 29a, og 
kommunen kan kun i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod at ændre digernes til-
stand. Hvis et dige skal tages ud af beskyttelsen, skal det hverken være landskabeligt, kulturhi-
storisk eller biologisk værdifuldt. Køge Museum har vurderet, at digets kulturhistoriske værdi 
er relativt lav. Der er ikke konkrete naturinteresser som §3-naturtyper, regionale sprednings-
korridorer, Natura 2000-områder eller kendte forekomster af bilag IV-arter. Imidlertid har alle 
diger en vigtig funktion som småbiotop og lokal spredningskorridor i landskabet. Køge Kommu-
ne har vurderet, at ønsket om at etablere et regionalt og nationale center for transport og logi-
stik, har så stor værdi i forhold til digerne i lokalplanområdet, at det tillades, at de nedlægges, 
mens diget i lokalplanområdets grænse mod vest bevares, da det er med til at tegne områdets 
grænse. 
 
Vurderingen af de emner, som indgår i miljøvurderingen, er struktureret som følger: 
 
Inden for hvert emne beskrives den nuværende miljøstatus samt miljøpåvirkningerne, som lo-
kalplanforslaget medfører. Herefter følger en vurdering af påvirkningerne samt en redegørelse 
for de afværgende foranstaltning, der skal etableres for at undgå, begrænse eller opveje en 
negativ indvirkning på miljøet. Til slut beskrives 0-alternativet. 


5.1 Trafik og støj  
Der miljøvurderes på trafik og støj, da der med udvidelsen af STC forventes en øget mængde 
trafik i området.  


5.1.1 Miljøstatus og miljøpåvirkninger 
Trafikken til og fra STC udgør i dag ca. 7.000 køretøjer i døgnet. Der er dog ca. 25 ha af det 
eksisterende STC område, der endnu ikke er udbygget. Dette område forventes færdigudbygget 
at generere ca. 1.500 køretøjer i døgnet. STC udvidelsen på ca. 54 ha forventes at generere 
yderligere 3.000 køretøjer i døgnet.  
 
Den samlede trafikmængde til og fra det fuldt udbyggede STC bliver derved 11.500, hvoraf an-
delen af lastbiler vil udgøre 50-75 %.  
 
Trafikstigningen på de ca. 4.500 køretøjer i døgnet forventes at fordele sig med 2/3 på Egedes-
vej og 1/3 på Lyngvej. 
 
Der er i dag kun én vejadgang til STC. Den er via Nordhøj, der i Trafik- og Miljøplanen er udlagt 
som en trafikvej – en vej, der betjener trafikken mellem byområder og nogle steder regional 
trafik. Nordhøj skal ifølge Trafik- og miljøplanen forlænges mod nord og tilsluttes Egedesvej, 
der derved giver forbindelse til Køge Bugt Motorvejen via rampeanlæg. 
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Som forholdene er i dag, er det ikke transportcentret, der er problematisk rent støjmæssigt. 
Eftersom STC ligger vest for motorvejen, er det primært motorvejsstøjen, der er dominerende. 
Transportcenteret medfører ikke nogen støjgener over Miljøstyrelsens grænseværdier for trafik-
støj i de nærmeste tættere bebyggede boligområder. 


5.1.2 Miljøvurdering 
Køge Kommunes trafikmodel viser, at med Nordhøjs tilslutning til Egedesvej og til Køge Bugt 
Motorvejen vil trafikken til og fra STC fordele sig med ca. 3.000 køretøjer via Egedesvej og ca. 
8.000 køretøjer via Lyngvej. 
 
I forbindelse med anlæg af den nye jernbane København-Ringsted vil rundkørslen på Lyngvej 
blive omlagt, så kapaciteten forøges. 
 
Det mest udsatte område med hensyn til støjpåvirkninger fra STC’s udvidelse er den sydøstlige 
del af Ll. Skensved. Det er det tæt bebyggede boligområde, der ligger nærmest STC. Afstanden 
fra området til den nye vej er ca. 400 m (se Figur 1). 
 


 
Figur 1: Nærmeste tæt bebyggede boligområde. 


 
Den nye forlængelse af Nordhøj og udbygningen af STC vil ikke påvirke det tæt bebyggede bo-
ligområdeområde med trafikstøj. Området vil få en påvirkning under Miljøstyrelsens grænse-
værdi for trafikstøj i boligområder, som er på 58 dB Lden (støjens døgnvægtede middelværdi). 
Som før beskrevet er det støjen fra motorvejen, der er dominerende i og omkring lokalplanom-
rådet. 
 
Transportcenterets trafikale tilknytning til Køge Bugt Motorvejen sikrer generelt, at trafikken fra 
Skandinavisk Transport Center ikke i større omfang påvirker de omkringliggende boligområder. 
Udvidelsen vil ikke ændre på dette billede. 


5.1.3 Afværgeforanstaltninger 
Der etableres ikke nogen afværgende foranstaltninger i forbindelse med støj og trafikgener ved 
lokalplanens vedtagelse, da generne fra lokalplanområdet vurderes at være minimale. 


5.1.4 0-alternativet 
Hvis områdernes formål fortsætter uforandret, vil Nordhøj stadig blive forlænget og tilsluttet 
Egedesvej og motorvejen. 
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Trafikken vil uden STC udvidelsen fordele sig som følger: 
 
På Egedesvej vil årsdøgnstrafikken blive ca. 2.000 køretøjer, mens den på Nordhøj vil blive ca. 
6.500 køretøjer. 
 
Udbygges STC ikke, vil støjforholdene i området stadig være domineret af støjen fra Køge Bugt 
Motorvejen. 


5.2 Grundvand 
Hvorvidt lokalplanen påvirker grundvandsforholdene i området er væsentligt at få belyst, da der 
dannes grundvand til drikkevand i lokalplanområdet. 


5.2.1 Miljøstatus og miljøpåvirkninger 
Lokalplanområdet er udpeget som Område med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Dette 
skyldes, at der er en betydelig grundvandsressource i området.  
 


 
Figur 2: Oplande til vandværket Lyngen (Kortlægning af indsatsområder i Lyngen-Skensved, Roskilde 


Amt, 2006).  
 
Vandværket Lyngen har i alt 12 boringer i brug til drikkevandsforsyning. Ingen af boringerne 
ligger inden for lokalplanområdet, men det område, hvor grundvandet dannes til boringerne, 
strækker sig ind over en betydelig del af lokalplanområdet, se Figur 2. 
 
Efter udbygning af lokalplanområdet vil ca. 30 % af området være befæstet med parkerings-
pladser og vejareal. Ved realisering af lokalplanen dannes derved ca. 30 % mindre grundvand i 
området, end hvis området ikke blev bebygget. 
 
For at sikre grundvandsdannelse på resten af arealet vil der blive udarbejdet et tillæg til spilde-
vandsplanen, hvor der stilles krav om, at den størst mulige mængde af uforurenet regnvand 
(herunder tagvand) nedsives inden for lokalplanområdet. 
 
Forhindring af grundvandsforurening er der stillet krav om i Regionplan 2005, hvis retningslinier 
er gældende, indtil den første generation af Vand- og Naturplaner er vedtaget. 
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5.2.2 Miljøvurdering 
Der udbygges ca. 54 ha, men som ovenstående beskriver, er det kun fra de ca. 38 ha, at der 
kan forekomme grundvandsdannelse. Med udgangspunkt i de afværgende foranstaltninger, som 
beskrevet i nedenstående afsnit, vurderes det, at de relevante sektorplaner tager de nødvendi-
ge hensyn til grundvandet både i forhold til grundvandsdannelse og forurening. 


5.2.3 Afværgeforanstaltninger 
Der er ikke hjemmel til at stille krav om nedsivning af regnvand til grundvand i en lokalplan. 
Dette reguleres i spildevandsplanen.  
 
Regionplan 20052 stiller krav om, at: 


 
• nedgravning af tankanlæg i lokalplanområdet ikke kan ske uden byrådets særlige tilladelse 


 
Tillæg til spildevandsplanen stiller krav om, at: 
 


• den størst mulige mængde af uforurenet regnvand skal nedsives i lokalplanområdet 


5.2.4 0-alternativet 
Hvis lokalplanområdet forbliver som det er i dag, og lokalplanen ikke realiseres, vil forholdene 
for grundvandsdannelse være uændret i forhold til den nuværende situation. 


5.3 Landskabelige forhold 
Det fremgår af scopingen, at det skal undersøges nærmere, hvorvidt de landskabelige forhold 
bliver påvirket af lokalplanens realisering. De landskabelige forhold drejer sig 
om landskabet, som det umiddelbart kan ses og opleves. De enkelte egne rummer forskellige 
landskabelige oplevelser og identitet, og derfor har det betydning at sikre mulighed for at ople-
ve netop variationen af forskellige landskaber med tydelige egnskarakteristiske træk. 
 
Køge Kommune har udarbejdet visualiseringer for at vise, hvor synlig udvidelsen af STC vil bli-
ve for de omkringliggende områder, og hvordan udvidelsen derved vil påvirke de landskabelige 
forhold. 


5.3.1 Miljøstatus og miljøpåvirkninger 
Området omkring STC er ikke udpeget som et område med landskabelig værdi3, men det er 
fundet væsentligt at få klarlagt bebyggelsens indvirkning på området. 
 
Lokalplanområdet anvendes i dag til landbrug, og ved lokalplanens realisering overgår området 
til byzone.  
 
Området ligger på nordsiden af en højderyg og er svagt kuperet. Terrænet falder ud mod ky-
sten. 
 
Der er lavet visualiseringer fra 8 sigtepunkter i området omkring STC (se  
Kort 2). Der er benyttet en digital terrænmodel med en øjepunktshøjde på 1,8 m. 
 
I visualiseringerne indgår en række beplantningsbælter, som udlægges i lokalplanen netop for 
at sikre en passende afgrænsning af området og for at afskærme bebyggelsen fra omgivelser-
ne.  
 


                                          
2 Retningslinierne i Regionplan 2005 er gældende, indtil den første generation af Vand- og Naturplaner er ved-
taget. 
3 Udpegningerne er overført fra Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen til Køges Kommuneplan 2009-2021, 
som er vedtaget og gældende. 
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Kort 2: Sigtepunkter for visualiseringer af området. 
 


Visualiseringerne kan ses i bilag 1. 
 
Betragtes lokalplanområdet fra sigtepunkt 1 ses det, at når den planlagte byudvikling i Ølse-
magleområdet gennemføres, vil bebyggelsen i lokalplanområdet indgå som en del af et samlet 
bylandskab. Den planlagte udvidelse ikke vil være synlig fra sigtepunkt 1. 
 
Med udgangspunkt i visualiseringen af lokalplanområdet fra Egedesvej (sigtepunkt 2) vurderes 
det, at det eksisterende beplantningsbælte langs jernbanen, der har en højde på 23 m, vil dæk-
ke for bygningshøjder på 30 m, som lokalplanen tillader. Med en udvidelse af beplantningen vil 
lokalplanområdet være helt dækket, og afgrænsningen af området vil fremtræde som et skov-
bryn. 
 
Visualiseringen af lokalplanområdet set fra Ølsemaglevej (sigtepunkt 7) viser, at bebyggelse i 
det nye lokalplanområde ikke vil være synlig fra dette sigtepunkt med et beplantningsbælte på 
25 – 30 m, og at grænsen til udvidelsen af STC vil fremtræde som skov.  
 
Fra Lyngvej (sigtepunkt 8 og 9) er det i dag kun en meget begrænset del af bebyggelsen i det 
eksisterende område, der er synligt. Når det anlagte beplantningsbælte omkring STC kommer 
op i fuld højde, vil hverken bebyggelse i det eksisterende eller i det nye område være synlig fra 
disse udsigtspunkter. 
 
STC udvidelsen vil heller ikke være synlig fra Ll. Skensved. Visualiseringerne fra sigtepunkt 5 
viser, at selv med den eksisterende beplantning vil synligheden være meget begrænset. Når 
beplantningsbæltet omkring STC vokser til, vil udvidelsen af STC fremtræde som et skovbryn. 


5.3.2 Miljøvurdering 
Som ovenstående beskriver, vil lokalplanområdet ikke komme til at fremstå som et fremmed-
element i landskabet. Beplantningsbælterne vil efter en årrække sikre, at overgangen fra lokal-
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planområdet kommer til at fremtræde som skov, og at bebyggelsen på op til 30 m bliver af-
skærmet fra de omkringliggende områder. 
 
Visualiseringerne, der kortlægger udsynet fra henholdsvis Ølby, Store Salby, Højelse og Ll. 
Skensved, viser, at det er fra Ølby, at transportcentret er mest synligt.  
 
Som før beskrevet ligger lokalplanområdet i kystnærhedszonen. Betragtes lokalplanområdet 
direkte fra Køge Bugt, vil det ligge bag det eksisterende STC og Køge by og vil derved ikke på-
virke kystlandskabet. Betragtes området fra nordøst fra Køge Bugt, vil bebyggelsen i området 
blive dækket af beplantningsbæltet, der afgrænser området. Når byudviklingsområdet Køge 
Nord etableres, vil lokalplanområdet indgå som en del af den samlede byprofil, og området vil 
ikke skille sig ud og vil heller ikke set derfra påvirke kystlandskabet. 


5.3.3 Afværgeforanstaltninger 
Lokalplanen stiller krav til afskærmende beplantning: 
 


• Langs lokalplanområdets grænse udlægges der beplantningsbælter mod nord og vest på 
30 m. Beplantningen skal skærme bebyggelsen af ud mod det åbne land og indeholde 
1/5 stedsegrøn beplantning. Mod det åbne land skal den yderste del af plantebæltet 
sammensættes af planter, som giver en karakter af skovbryn. 


 
Langs med og øst for banearealet i næsten hele lokalplanens udstrækning ligger der et beplant-
ningsbælte. Det er planen at udvide beplantningsbæltet, så det kommer til at fremtræde som 
en skovbeplantning der tegner grænsen mod området øst for lokalplanområdet. 


5.3.4 0-alternativet 
Hvis lokalplanområdet forbliver, som det er i dag, og lokalplanen ikke realiseres, vil der ikke 
ske nogen ændringer i landskabet. Nordhøj vil dog stadig blive forlænget, men dette påvirker 
ikke de landskabelige forhold i området. 


5.4 Lys og refleksioner 
Lys og refleksioner er endnu et emne, som den indledende scoping udpegede som muligvis at 
kunne påvirke miljøet i området. Der forventes en konstant belysning døgnet rundt på områ-
det, der skal sikre tilstrækkelig god oversigts- og arbejdsforhold. 


5.4.1 Miljøstatus og miljøpåvirkninger 
Den nordlige del af lokalplanområdet anvendes i dag til landbrug, og er derfor ikke oplyst. 
 
For at sikre, at lys fra lokalplanområdet ikke medfører lysforurening af omgivelserne eller ge-
ner for beboerne i de omkringliggende bysamfund, indeholder lokalplanen bestemmelser, der 
sikrer, at armaturernes lyspunkthøjder holdes væsentligt under højden på de beplantningsbæl-
ter, der kommer til at omgive lokalplanområdet. 
 
De detaljerede bestemmelser for belysningen er udarbejdet i samarbejde med et rådgivende 
ingeniørfirma, Hansen & Henneberg, der er specialister på belysningsområdet.  


5.4.2 Miljøvurdering 
Køge Kommune vurderer, at lokalplanens bestemmelser omkring lysforhold i lokalplanområdet 
på bedst mulig vis sikrer, at belysning af veje, stier, pladser m.v. ikke vil forstyrre oplevelsen 
af de omkringliggende landskaber og ikke vil skabe gener for beboerne i landsbyerne.  
 
Lys fra lokalplanområdet må dog forventes at være synligt for det omkringliggende landskab, 
så længe beplantningsbælterne ikke er vokset til fuld højde. 


5.4.3 Afværgeforanstaltninger 
Lokalplanen stiller følgende krav til belysning i området: 
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• På alle veje og hovedstier skal armaturer være med vandret skærm med en hældning 
på maks. 3 grader. Armaturer kan monteres på arme, der på veje må have længde på 
max. 80 cm og på stier en længde på max. 50 cm. Vejbelysningsarmaturer skal monte-
res på rundkoniske eller lige rørmaster og lyspunkthøjden må ikke overstige 8 m på ve-
je og 5 m på hovedstier. 


 
• Armaturer skal placeres, så beplantningsbælterne langs områdets nord- og vestside, 


samt arealer i en afstand af 3 m fra disse ikke oplyses. 
 


• Funktionsbelysning, der oplyser arealer omkring bygningen, må kun etableres i en høj-
de af max. 3 m over terræn, og skal være afskærmet, så de ikke belyser områder uden 
for den enkelte ejendom. Funktionsbelysning omfatter lygter, vægarmaturer, pullerter 
og lignende belysning, der etableres fx. ved indgangspartier, varegårde, parkerings-
pladser og gangarealer ved bygninger. 


 
• Belysning i sporterrænet skal udformes, så belysningen holdes 2-3 m fra afgrænsningen 


af sporterrænet mod beplantningsbæltet. Der skal anvendes nedadlysende og godt af-
skærmede armaturer som fx. vejbelysningsarmaturer med vandret lysåbning. Ved be-
hov for en supplerende belysning af jernbanesporet skal der benyttes en relativt svag 
og velafskærmet lavtsiddende belysning, der markerer sporet. 


 
• Udvendig belysning af bygningsfacader må ikke finde sted. 


5.4.4 0-alternativet 
Hvis lokalplanområdet forbliver, som det er i dag, vil de nordlige 54 ha ikke være bebygget, og 
lysproblematikken vil ikke eksistere. 
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6 Kumulative effekter 
Miljøvurderingen skal vurdere mulige forbindelser til andre relevante planer og forhold i områ-
det og indvirkningen på miljøet set i en sammenhæng. 
 
Udvidelsen af STC ligger tæt på byudviklingsområdet nord for Ølsemagle, der i Køge Kommu-
neplan 2009-2021 er udpeget som perspektivområde. Det nye byområde forventes at kunne 
rumme 3.000 boliger og 17.000 arbejdspladser. 
 
Udvidelsen af STC vil sammen med byudviklingsprojektet nord for Ølsemagle afstedkomme en 
kumulativ effekt i forhold til grundvandsforholdene. Der kan også forekomme en kumulativ ef-
fekt i forhold til grundvandsforholdene for det eksisterende STC. 
 
Både det eksisterende STC, udvidelsen og det planlagte byudviklingsområde ligger inden for 
Vandværket Lyngens grundvandsdannende opland. De store befæstede arealer vil bevirke i en 
lavere grundvandsdannelse i området. 
 
Området til udvidelse af STC har været udpeget til dette formål i regionplanen siden 2005. Det 
er en statslig interesse at sikre arealer til virksomheder med særligt behov for motorvejsnær 
lokalisering. Køge Kommune vurderer på den baggrund, at lokaliteten for lokalplanområdet er 
så gunstig i forhold til de infrastrukturelle forhold set i et regionalt og nationalt perspektiv, at 
dette må veje tungere end en mindre reduktion i grundvandsdannelsen. 
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7 Overvågning 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 11 skal myndigheden overvåge 
de væsentlige miljøpåvirkninger af planen eller programmets gennemførelse.  
 
Overvågning af lokalplanens indvirkninger på miljøet sker gennem en række love, der særskilt 
regulerer de pågældende aktiviteter herunder den almindelige kommunale kontrol med over-
holdelse af bebyggelsesregulerende bestemmelser i lokalplanen. 
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Bilag 1 – Screeningsskema 
 
 
Titel:  
Lokalplan 1008 – udvidelse af STC 
 
Udført af:  
Mette Frølunde, Helle Weile og Oscar 
Larsen 
 
Dato:  
14.10.09 (med senere, mindre justerin-
ger) 
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Bemærkninger 
Begrundelser for vurdering, henvis-
ning til hvorledes vurdering allerede 
indgår, eksempelvis andre planer, 
lovgivning mv. og/eller uddybning af 
hvad der bør undersøges nærmere. 


Bymiljø & landskab      
Grønne områder x    Området er udlagt til transportcenter i 


Regionplan 2005. Udvidelsen hænger 
planlægningsmæssigt sammen med 
det allerede eksisterende STC. 


Landskabelig/byarkitektonisk værdi    x Udvidelsen af STC påvirker de land-
skabelige træk i området. Der skal 
derfor udarbejdes visualiseringer, der 
viser, hvorledes udvidelsen gennem 
lokalplanlægningen indpasses i land-
skabet 
Ca. en fjerdedel af området ligger 
inden for kystnærhedszonen. 


Geologiske særpræg x     
Skovrejsning/skovnedlæggelse   x  I lokalplanområdet findes der er et 


mindre skovområde på 1.5 ha (det er 
ikke fredskov). Området nedlægges 
ved udvidelsen af transportcentret. 
Lokalplanen udlægger beplantnings-
bælter med karakter af skov der skal 
danne overgang mellem lokalplanom-
rådet og det omkringliggende land-
skab.  


Kulturhistoriske forhold x     
Friluftsliv/rekreative interesser x        
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed   x  Der etableres beplantninger omkring 


veje og stier i området og beplant-
ningsbælter langs områdets nord og 
vestlige grænse. 


Fredning og naturbeskyttelse   x  Der er gamle markdiger inden for om-
rådet, som er beskyttet af Museumslo-
ven § 29a. Digerne er opført efter 
landboreformerne i 1792. De er ifølge 
Køge Museum ikke særlig markante og 
indgår ikke i en velbevaret helhed. 


Forurening      
Støj og vibrationer   x  Lokalplanområdet er i den overordnede 


planlægning udlagt til regionalt trans-
portcenter, da det er vurderet, at om-
rådet er velplaceret til disse aktiviteter, 
ført og fremmest på grund af belig-
genheden tæt ved den regionale infra-
struktur. 


Lys og/eller refleksioner    x Lokalplanen vil komme til at indeholde 
bestemmelser, der sikrer at lys og 
refleksioner ikke vil påvirke omgivel-
serne. 


Luft x     
Jord   x  Jf. jordforureningslovens § 50 a, stk. 


1, er jord i byzone lettere forurenet. 
Når lokalplanområdet inddrages i by-
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zonen, vil jorden i dette område som 
udgangspunkt også være lettere foru-
renet. Såfremt Køge Kommune efter-
følgende udtager området af klassifice-
ringen som lettere forurenet, vil det 
fremgå af Køge Kommunes samlede 
regulativ vedrørende anmeldelse af 
jordflytning. 


Grundvand    x Lokalplanområdet ligger inden for om-
råder, der i Regionplan 2005 er udpe-
get til særligt sårbare områder med 
særlig drikkevandsinteresse. 
Området ligger i det grundvandsdan-
nende opland til vandværket Lyngen. 
Ved at befæste området mindskes 
mulighederne for grundvandsdannelse 
i området. Disse forhold skal undersø-
ges. 


Overfladevand   x  Der er store mængder overfladevand 
på grund af store bygninger og store 
asfalterede arealer.  
Lokalplanen indeholder krav om be-
plantede arealer, og ved byggesagsbe-
handlingen sikres det, at vandet kan 
afledes eller absorberes forsvarligt.  


Udledning af spildevand x     


Ressourceanvendelse      
Arealforbrug x    Er der taget stilling til da området er 


udlagt i Regionplanen. 
Energiforbrug x     
Vandforbrug x     
Produkter, materialer, råstoffer x     
Kemikalier, miljøfremmede stoffer x     
Affald, genanvendelse x     


Befolkning      
Sikkerhed og sundhed x     
Svage grupper (f.eks. handicappede) x     
Materielle goder x     
Brand, eksplosion, giftpåvirkning x     


Trafik      
Sikkerhed/tryghed   x  Skandinavisk Transportcenter er udlagt 


i et område uden bløde trafikanter, og 
den tunge trafik ledes direkte til de 
overordnede regionale trafikanlæg. 


Energiforbrug   x  Da området er velbeliggende i forhold 
til distribution af varer i hovedstads-
området og har direkte adgang over-
ordnet infrastruktur (motorvej, jernba-
ne og havn), er der gode forudsætnin-
ger for at holde energiforbruget til 
transport lavt. 


Trafikmønstre    x Trafikmønstrene ved udvidelsen af 
transportcentret skal undersøges nær-
mere. Der må forventes en øget 
mængde trafik i området ved udbyg-
ningen af STC. Dette skal ligeledes 
undersøges nærmere.   


Støj    x Der vil forekomme støj ved trafikfor-
øgelsen. Dette skal undersøges nær-
mere. 


Kommunens politikker  
Agende 21-strategien   x  Der vil blive stillet krav til håndtering 


af regnvand, der skal etableres be-
plantning, og der vil blive mulighed for 
at anvende vedvarende energi. Områ-
det er betjent med kollektiv trafik i 
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form af bus, og der anlægges cykelsti-
er. 


Indkøbspolitikken x     
Handicappolitikken x     


Planens fremtidsvisioner  
Screening/miljøvurdering      


 


Miljøvurdering? Ja Nej Bemærkninger 
 
 
 


x  Der skal miljøvurderes på: 
  


- Trafik og støj 
- Landskabelige værdier 
- Lys og refleksioner 
 


 
Hjælpetekst til skema til screening (vejledende spørgsmål til de enkelte punkter) 
Generelt gælder det at alle punkter skal vurderes ud fra følgende spørgsmål: 
 
1. Er der tale om en ændring/påvirkning? 
2. Hvad består denne ændring/påvirkning i? 
3. Vurder om ændringen/påvirkningen af området er positiv/negativ/neutral? Herunder   
    sammenlignet med en situation, hvor planen ikke gennemføres. 
 
Bymiljø & landskab 
Grønne områder (Parkområder, græsarealer, skov, hegn, mark, og adgang til disse områder) 
 
Landskabelig/byarkitektonisk værdi (Byspredning, terrænformer,gravhøje, bevaringsværdi bymiljø) 
 
Geologiske særpræg (se Regionplanen www.hur.dk  / amtet www.ra.dk/sw166.asp ) 
 
Skovrejsning/skovnedlæggelse (Skabes eller nedlægges der skovarealer?) 
 
Kulturhistoriske forhold (Kirkeområder, ældre bygninger) 
 
Friluftsliv/rekreative interesser (Mulighed for udendørsaktiviteter  f.eks. i grønne områder) 
 
Dyre- og planteliv samt mangfoldighed (se Regionplanen www.hur.dk  / amtet www.ra.dk/sw166.asp ) 
 
Fredning og naturbeskyttelse (se Regionplanen www.hur.dk  / amtet www.ra.dk/sw166.asp ) 
 
Forurening 
Støj og vibrationer (Maskin-, ventilationsstøj, transportstøj internt, støj fra børn) 
 
Lys og/eller refleksioner (Påvirkning fra belysning, skilte, overflader, trafiklys, lys fra køretøjer) 
 
Luft (Støv, vanddamp, aerosoler, lugt) 
 
Jord (Er der registrere jordforureninger i området) 
  
Grundvand (Afstand fra til vandforsyningsanlæg, vandboringer i øvrigt, drikkevandsinteresser)  
 
Overfladevand (vand fra befæstede og tagarealer til søer, åer mv. Risiko for forurenende stoffer) 
 
Udledning af spildevand (Hvordan håndteres spildevand, uden for eks. kloakopland) 
 
Ressourceanvendelse 
Hvordan tager planen hensyn til forbruget af nedennævnte ressourcer, herunder undgåelse af spild og overfor-
brug? 
 
Arealforbrug 
Energiforbrug 
Vandforbrug 
Produkter, materialer, råstoffer 
Kemikalier, miljøfremmede stoffer  
Affald, genanvendelse 
 
Befolkning 
Sikkerhed og sundhed (Er arbejdsmiljøet prioriteret i planen 
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Svage grupper (f.eks. handicappede og adgangsforhold) 
 
Materielle goder (f.eks. detailhandel, offentlig transport) 
 
Brand, eksplosion, giftpåvirkning (Er risikoforhold vurderet?) 
 
Trafik 
Sikkerhed/tryghed (Påvirkes trafiksikkerheden, herunder oplevelsen af trygheden i trafikken?) 
 
Energiforbrug (Hvad betyder ændringerne for udviklingen i energiforbruget?) 
 
Trafikmønstre (påvirkes trafikmængden og behov for trafik for privatbiler, offentligtransport, cykel?) 
 
Støj (Ændres belastningen fra trafikstøj, tages der så hensyn til omkringboende og hvordan)  
 


 





