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1 Udvikling af Cordozagrunden 
Solrød Kommune har planlagt at udvikle ejendommen Cordozagrunden til boliger. I dag er ejendommen 
udlagt som et grønt areal, hvor der igennem en årrække er foretaget opfyldning af området med bl.a. 
spildevandsslam og overskudsjord. Ejendommen udgøres af matriklerne 19v og 22d Jersie By, Jersie. 
Grundens beliggenhed fremgår af figur 2.1. 
 
I forbindelse med udviklingen af ejendommen har NIRAS på vegne af Solrød kommune udført en indle-
dende screening af de bindinger, der er i forhold til: 
 
• Trafikmæssige bindinger 
• Støjmæssige udfordringer 
• Ejendommens forureningsomfang mht. jordforurening, herunder kortlægningsgrundlag og fremtidig 

jordhåndtering 
• Geotekniske udfordringer. 

 
Kommunen ønsker derudover, at der indledningsvis gennemføres en droneoverflyvning af ejendommen, 
så bl.a. alle volde og forhøjninger i terrænet kortlægges og opmåles. Der ønskes et digitalt volumenstu-
die, hvor der placeres op til 180 boliger på grunden. Volumenstudiet skal tilføjes skyggekort samt model-
lering til det højeste antal etager, som der kan bygges, før der forekommer uacceptabel skyggepåvirk-
ning af naboer.  
 
Som en del af arbejdet indhentes ledningsplaner for ejendommen. 
 
I nærværende rapport gennemgår NIRAS resultaterne af de gennemførte screeninger og studier.  
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2 Trafikmæssige bindinger 

2.1 Det omkringliggende vejnet 
Grunden er afgrænset af Cordozavej mod syd og Tåstrupvej mod vest. Mod nord ligger et boligområde med 
Niels Juels Allé som den gennemgående stamvej, der kobles til Parkvej længere mod nord.  

 

Figur 2.1 Grundens beliggenhed med omkringliggende vejnet 

Cordozavej udgør den første delstrækning af Rute 6, som løber fra Jersie Strand via Roskilde til Hillerød og 
Helsingør, og Cordozavej har forbindelse til motorvejen (E47) mod vest. Vejen er opbygget med 2*2 spor, ad-
skilt af en midterrabat. Hastighedsbegrænsningen er 80 km/t, som lokalt i kryds er nedsat til 70 km/t. 

Tåstrupvej udgør den sydligste delstrækning af landevejen mellem Jersie og Taastrup. Lokalt forbi grunden er 
vejen opbygget som 2-sporet vej uden stifaciliteter.  

Krydset mellem Cordozavej og Tåstrupvej er signalreguleret. Der er anlagt venstresvingsbaner fra Cordozavej 
(fra vest) mod Tåstrupvej, og fra Tåstrupvej mod Cordozavej (mod øst).  

Niels Juels Allé vejbetjener boligområdet nord for Cordozagrunden. Boligområdet omfatter plejecenter, etage-
byggeri og tæt-lav bebyggelse. Vejen har karakter af en bydelsgade og er opbygget som en 2-sporet vej. Vejen 
er udlagt som 30 km/t zone, og der er anlagt hastighedsdæmpende flader, hvor der er krydsninger med sideve-
je.  

2.1.1 Stifaciliteter  
Der er ingen stifaciliteter langs Cordozavej og Tåstrupvej. Der er på begge veje skiltet med cykling forbudt.  

Niels Juels Allé er forsynet med stifaciliteter i begge sider af vejen (delt sti), som på den sydligste delstrækning 
munder ud i en dobbeltrettet cykelsti øst for vejen). Fra boligområdet er der anlagt tre stiforbindelser under 
banen mod øst. 
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2.1.2 Trafikbelastninger 
Der er indhentet trafiktal fra Mastra, hvor der er tællinger for de relevante delstrækninger omkring grunden fra 
forskellige år. Trafiktallene er alle fremskrevet til 2018. De vejstrækninger, der er relevante for støjberegnin-
gen, er endvidere fremskrevet til 2028 med 1 % p.a. til brug i støjberegningerne.  

Trafiktal for Niels Juels Allé stammer fra en netop gennemført tælling i maj 2018, hvor der er talt over en peri-
ode på ca. 1 uge i et snit umiddelbart syd for krydset til Parkvej1.  

Cordozavej Tælleår ÅDT Lastbil% 2018 2028 

Tåstrupvej 2011 5.342 3 % 5.727 6.327 

Cordozavej 2013 9.561 13 % 10.049 11.100 

Niels Juels Allé 2018 - - 1.840 - 

Parkvej 2016 3.295 2 % 3.361 - 
Tabel 2.1 Trafiktal (ÅDT) for de omkringliggende veje, fremskrevet til 2018 hhv. 2028 
*) Dette er ikke en ”formel” ÅDT-beregning, men angiver den højst registrerede hverdagsdøgntrafik i tælleperioden 

 

Figur2.2 Trafikbelastninger, årsdøgntrafik (2018-niveau) 
*) Dette er ikke en ”formel” ÅDT-beregning, men angiver den højst registrerede hverdagsdøgntrafik i tælleperioden 

Cordozavej har markante spidstimeandele; særligt om morgenen, hvor 14 % af trafikken afvikles (mellem      
kl. 07.00 – 08.00), mens eftermiddagsspidstimen mellem kl. 15.00 -16.00 ligger på ca. 11 %. Spidstimeande-
lene forventes uændret i fremskrivningen. 

                                                 

1 Tællingen er tilsyneladende behæftet med fejl, da den registrerede trafik i den kørebane, der fører ud mod Parkvej er bety-
deligt lavere end trafikken i den modsatte retning. Da trafikken ikke kan komme ud af området ad andre kanaler end Niels 
Juels Allé, vurderes det, at trafikken i begge retninger vil være omtrent lige store. Der er korrigeret for dette i den viste tabel 
2.1. 

5.700 

10.000 

1.800* 
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Samme mønster gælder for Tåstrupvej, hvor der i morgenspidstimen afvikles 14 % af trafikken (mellem kl. 
07.00 – 08.00), mens eftermiddagsspidstimen mellem kl. 15.00 -16.00 udgør ca. 12 %. Spidstimeandelene 
forventes uændret i fremskrivningen. 

Spidstimetrafikken for Parkvej er registreret til 12 % morgen og eftermiddag. Det antages, at trafikken på Niels 
Juels Allé følger samme mønster, altså også her en spidstimeandel på 12 % morgen og eftermiddag. 

Set over døgnet har trafiktallene ikke en størrelse, som giver anledning til kapacitetsmæssige udfordringer, 
men de markante spidstimebelastninger kan give anledning til (mindre) kødannelser i kryds. Der er dog ikke 
kendskab til, at kapaciteten i det eksisterende signal Cordozavej/Tåstrupvej er udfordret.  

2.2 Genereret trafikmængde fra byggefeltet 
På byggefeltet forventes opført ca. 180 boliger som etagebebyggelse. De gængse turrateværdier opererer med 
forskellige bebyggelsestyper; for ”lejligheder i forstadsområder” anvendes en turrateværdi på 2,5 ture/døgn pr. 
bolig. Dette svarer til en totaltrafik på ca. 450 ture/døgn til/fra grunden. 

2.3 Vejadgang til grunden 
Grunden skal vejbetjenes enten fra vest (Tåstrupvej) eller fra nord (forlængelse af Niels Juels Allé). 

 

Figur 2.3 Mulige vejadgange til byggefeltet: Fra Tåstrupvej (orange markering) og Niels Juels Allé (gul markering) 

Hvis der skal skabes vejadgang fra Tåstrupvej, skal den placeres, så der ikke opstår risiko for tilbagestuvning til 
signalkrydset Cordozavej/Tåstrupvej. Denne afstand bør være min. 40 - 50 m.  
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Det kan være en trafiksikkerhedsmæssig fordel at etablere en venstresvingbane på Tåstrupvej. Det vil minime-
re risikoen for bagendekollisioner på Tåstrupvej. Anlæg af venstresvingsbane vil medføre en lokal udvidelse af 
vejudlægget på Tåstrupvej. 

 

Figur 2.4 Udsnit af Tåstrupvej, hvorfra der kan etableres vejadgang til byggegrunden. Tåstrupvej er set mod syd 

En anden mulighed er at skabe vejadgang fra nord fra Niels Juels Allé, angivet med gule pile på figur 2.4 her-
over. Niels Juels Allé vil i den forbindelse skulle forlænges mod syd. Af hensyn til trafiksikkerhed og overbliks-
forhold bør vejadgangen anlægges forskudt for den eksisterende sidevej Havfruens Kvarter. En mertrafik på ca. 
450 biler/døgn vil medføre en relativ stor trafikstigning på ca. 20 % for Niels Juels Allé i et snit lige syd for 
Parkvej, hvor trafikken da kan forventes at stige op til ca. 2.300 biler/døgn. Den resulterende trafikbelastning 
vurderes dog ikke at give anledning til kapacitetsmæssige udfordringer eller ud-/ombygninger af Niels Juels Allé 
og det eksisterende kryds ved Parkvej/Niels Juels Allé. 
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3 Støjmæssige udfordringer 
Ved udvikling af nye boliger skal der, udover gældende bygningsreglement, støjmæssigt normalt tages hensyn 
til krav, som beskrevet i følgende dokumenter: 

• Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 – Støj fra veje 
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 – Støj og vibrationer fra jernbaner, inkl. tillæg fra juli 2007 
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 – Ekstern støj fra virksomheder   
• Miljøstyrelsens orientering 9/1997 – Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. 

Støj fra vejtrafik 
I henhold til overslagsberegninger af støj fra vejtrafik, som angivet på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskortet, 
kan det konkluderes, at støjniveauet fra vejtrafik fra den nærliggende Køge Bugt Motorvej overskrider gælden-
de støjgrænse, Lden, på maksimalt 58 dB på en del af området nærmest motorvejen. Se figur 3.1.  

Det ses, at der forekommer støjniveauer, Lden, på op til ca. 65 dB på området. Det betyder, at der skal udføres 
tiltag, således at gældende støjkrav kan overholdes på udendørs opholdsarealer samt indendørs i henhold til 
gældende bygningsreglement. Tiltagene kan f.eks. være volde, skærme eller bygninger, der virker støjskærm-
ende ud mod motorvejen. Såfremt støjkravet overskrides udendørs på boligfacader, skal der udføres facadetil-
tag, der sikrer, at støjniveauet indendørs overholder gældende krav beskrevet i bygningsreglement. Tiltagene 
gælder både for lukkede og åbne vinduer.     

 
Figur 3.1: Overslagsberegning af støj fra Køge Bugt Motorvejen 1,5 meter over terræn.  
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Ud over støj fra Køge Bugt motorvejen vil der også kunne forekomme støj fra den nærliggende Cordozavej og 
Tåstrupvej.  

For at belyse de støjmæssige konsekvenser fra de omkringliggende veje på området, skal der udføres en detal-
jeret støjberegning på området, hvor alle relevante veje medtages samt indregnes fremtidig forventet trafik-
mængde. I beregningen kan evt. fremtidige bygninger ligeledes lægges ind, og det kan undersøges, hvorvidt de 
evt. kan anvendes som støjafskærmning. 

I bilag 1 er vist notat, der beskriver detaljeret beregning af støj fra de omkringliggende veje ved området. No-
tatet konkluderer, at der er markante overskridelser af den vejledende støjgrænse for vejtrafik på området 
gældende for boliger. Det største bidrag kommer fra Cordozavej og dernæst fra Køge Bugt Motorvejen. I nota-
tet er ligeledes beregnet effekten af en 5 m og en 10 meter høj støjvold langs Cordozavej og Tåstrupvej. Be-
regningen med støjvolde giver dog stadig anledning til overskridelser på området. Som det fremgår af figur 8.1 
og bilag 6 har en traditionelt opbygget støjvold (forhold 1:2) med en højde på 5 m et ”fodaftryk” på 20 m. Fod-
aftrykket kan evt. reduceres ved at lave en kombineret støjvold og støjmur. Således at de hver for sig er 2,5 m 
høje, så bliver det samlede anlæg kun 10 m bredt. Støjmuren/skærmen, kan også beplantes, så den træder lidt 
i baggrunden. 

Støj fra togtrafik 
I henhold til overslagsberegninger af støj fra togtrafik, som angivet på Miljøstyrelsens Støj-Danmarkskortet, 
kan det konkluderes, at støjniveauet fra togtrafik fra den nærliggende S-togsbane overholder gældende støj-
grænse, Lden, på maksimalt 64 dB på stort set hele området. Se nedenstående billede på figur 3.2. For at belyse 
omfanget, bør der udføres en mere detaljeret beregning af støjen fra jernbanen på området. Det vil ligeledes 
belyse krav om maksimalt støjniveau.    

 
Figur 3.2: Overslagsberegning af støj fra S-togsbanen 1,5 meter over terræn.  
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Vibrationer fra jernbanen 
I forhold til vibrationsgener i boliger fra forbipasserende tog skal der i henhold til gældende vejledning fra Miljø-
styrelsen overholdes en minimumsafstand på 25 meter fra jernbanen til nærmeste bolig. Denne afstand gælder 
udelukkende for S-tog og andre lette tog. Såfremt der ønskes bygget tættere på togbanen end de 25 meter, 
anbefales det, at der udføres en måling af vibrationerne på grunden fra de forbipasserende tog, således at det 
kan vurderes, hvorvidt grænseværdien for vibrationer kan overholdes i de kommende boliger.    

Støj fra industri 
I henhold til gældende vejledning fra Miljøstyrelsen er der krav om maksimalt støjniveau fra industri ved boli-
ger. Kravet er afhængig af typen af boliger. Umiddelbart øst for jernbanen ligger der et erhvervsområde. Det 
bør undersøges nærmere, hvorvidt dette erhvervsområde kan give anledning til støjgener ved de kommende 
boliger på grunden.   
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4 Ejendommens udfordringer i forhold til jordforurening 
Cordozagrunden er af Region Sjælland i 2008 kortlagt på vidensniveau 2 i henhold til jordforureningsloven /3/ 
og er beliggende inden for Solrød Kommunes områdeklassificering. Kommunens forsyning har i 1960’erne og 
1970’erne tilkørt og udtørret spildevandsslam på arealet, og lokale entreprenører har tilbage i 1980’erne og 
1990’erne tilkørt overskudsjord på området. Fyldlagstykkelsen er varierende fra ca. 2 – 4 m. Ejendommens 
samlede areal er på ca. 42.000 m2, så ved en antagelse om en gennemsnitlig fyldlagstykkelse på 3,5 m er der 
groft retningsgivende tilkørt ca. 150.000 m3 fyld ud på ejendommen.  

4.1 Forurening 
I juni 2007 er der af Miljølaboratoriet ROVESTA gennemført en undersøgelse bestående af 46 håndboringer, 
hvorfra der er analyseret en jordprøve pr. boring fra to volde placeret ud mod Tåstrupvej og Cordozavej /1/. I 
2015 har NIRAS udført en geo- og miljøteknisk undersøgelse, hvor der fra 8 boringer er analyseret 67 jordprø-
ver af fyldet på grunden/2/. Ved de to undersøgelser er der generelt truffet ren og lettere forurenet jord, hvor 
den forurenede jord skyldes forhøjet indhold af PAH, tungmetaller (cadmium, nikkel og bly) og kulbrinter.  

Undersøgelserne i 2007 omfatter en vold på  1.049 m3 etableret af overskudsjord langs Tåstrupvej og en vold 
på 780 m3 langs Cordozavej Voldenes placering fremgår af figur 4.1. Fra volden langs Tåstrupvej er der udtaget 
og analyseret 26 jordprøver for jordpakken. 3 af jordprøverne påviser lettere forurenet (klasse 2), og resten 
klassificeres som rene (klasse 0/1 jord). Fra volden langs Cordozavej er der udtaget og analyseret 20 jordprø-
ver for jordpakken. 6 jordprøver påvises lettere forurenet (klasse 2) og resten klassificeres rene (klasse 0/1).  

 

Figur 4.1. Lokaliseringen af volde opmålt med drone på Cordozagrunden. 

Undersøgelserne i 2015 omfattede udførelse af 8 boringer, der er placeret spredt over hele grunden, så ejen-
dommen dækkes forholdsvis repræsentativt. Der er udtaget 67 jordprøver ned igennem jordlagene til en mak-
simal dybde til 4,5 m u.t. Jordprøverne er analyseret for jordpakken. 

Nedenstående tabel 4.1 angiver forureningssituationen i prøverne udtaget fra de 8 boringer. Forureningen er 
angivet i henhold til Jordplan Sjællands opdeling i jordklasser. 

N 
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Tabel. 4.1. Resultat af jordprøver klassificeret i forhold til  Jordplan Sjælland.  

Som det fremgår af ovenstående tabel 4.1 er der påvist forurening i 18 af de 67 jordprøver, og analyserne viser 
et meget blandet forureningsbillede, hvor der ikke træffes forurening i den øverste meter, mens der træffes 
forurening op til klasse 3 helt ned til 4 m u.t. Forureningsklasserne dækker over intervallet fra klasse 0 til klas-
se 3-jord. Der er således både påvist ren jord (klasse 0 og 1) samt lettere forurenet jord (klasse 2 og 3).  

Der er ikke påvist kraftigt forurening (klasse 4) i de to undersøgelser. Det udelukker dog ikke, at der ikke kan 
findes kraftig forurening i fyldjorden på ejendommen. 

4.2 Vurdering og anbefalinger 
Ved de to undersøgelser er der analyseret i alt 113 jordprøver, og i de 27 (24 %) er der påvist lettere forure-
ning af jorden op til klasse 2/3. De øvrige 86 jordprøver klassificeres som rene (klasse 0/1). Det generelle foru-
reningsbillede er meget varierende og underbygger tydeligt, at tilfyldningen af jord på ejendommen bl.a. er 
sket med ”enkeltlæs”, hvorfor der ikke kan forventes homogenitet i hverken jordtype eller forureningsbilledet. 
Ligeledes vurderes det, at steder, hvor der er truffet forurening ned til 4 m u.t, kan hovedsagligt hidrøre fra 
forurenet spildevandsslam med forhøjet indhold af tungmetaller, herunder cadmium, nikkel og bly.  

Med udgangspunkt i ejendommens miljøhistorik om udlægning af spildevandsslam og tilkørsel af jord igennem 
årtier vurderes det umiddelbart overraskende, at ejendommen ikke er mere forurenet, end det der er konstate-
ret ved de to undersøgelser. På grund af ejendommens store areal og det begrænsede antal boringer skal foru-
reningsbilledet fra de to undersøgelser derfor kun tages som vejledende, og der kan være risiko for, at der ved 
senere undersøgelser kan træffes kraftig forurening. Det skal forventes, at der skal udføres undersøgelser (for-
klassificering) i forbindelse med den videre udvikling af ejendommen og særligt i de områder, hvor der skal 
udføres gravearbejde, således at ejendommens fremtidige arealanvendelse som følsom sikres, og jorden kan 
håndteres korrekt i henhold til gældende lovgivning ved et kommende anlægsarbejde. Da ejendommen er kort-
lagt på V2, skal jorden som udgangspunkt dokumenteres med en jordprøve pr. 30 tons, når den skal opgraves 
og flyttes. 

Ved opførelse af boliger, udførelse af ledningsarbejder og veje og pladser mv. vil det i bygge- og anlægsfasen 
kræve, at store jordmængder skal håndteres. På baggrund af de geotekniske forhold er det sandsynligt, at 
byggerierne vil blive funderet ved pælefundering, hvilket vil reducere jordmængderne væsentligt i forhold til 
traditionelt byggeri. Det vurderes, at der vil være mulighed for at genanvende den uforurenede og lettere foru-
renede jord f.eks. ved hævning af terrænet eller ved etablering af støjvolde, idet stofferne i den lettere forure-
nede jord er karakteriseret som immobile. Terrænreguleringer, herunder etablering af støjvolde med lettere 
forurenet jord kræver en tilladelse enten efter § 19 eller § 33 i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.  

Det vurderes umiddelbart at være vanskeligt at sortere jorden og opdele den efter forureningsklasser på grund 
af de meget varierende forhold. Jorden må derfor sandsynligvis håndteres som større sammenhængende jord-
partier, der er rene eller lettere  forurenede. Dette kan evt. gøres ved forklassificering af overskudsjorden gen-
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nem undersøgelser eller ved kartering af jorden. Kartering af jorden er ligeledes omfattet af reglerne i Miljøbe-
skyttelseslovens § 33. 

Idet ejendommen er kortlagt på V2 kræver en ændring af arealanvendelsen til boliger en § 8 tilladelse i hen-
hold til jordforureningsloven.  

I forbindelse med den videre strategi for udviklingen af ejendommen anbefales det at få undersøgt muligheder-
ne for at få taget hele eller dele af ejendommen ud af kortlægning. Da der ikke er truffet kraftigt forurenet jord 
ved undersøgelserne, vurderes det umiddelbart sandsynligt, at dele af ejendommen udtages af kortlægningen. 
Grundlaget for regionernes kortlægning er således retningsgivende, at ejendomme med forurening under 
afskæringskriteriet og uden punktkilder kan udgå af kortlægning, såfremt forureningsniveauet dokumenteres 
med høj grad af sikkerhed (kræver undersøgelser). Det vil være en stor fordel at få ejendommen ud af kort-
lægning, da det erfaringsmæssigt vil betyde en øget markedsværdi hos investorer og skabe større tryghed for 
fremtidige beboere. Endvidere skal der ikke søges om § 8-tilladelser i forbindelse med bygge- og anlægsprojek-
ter. Det anbefales derfor, at kontakte Region Sjælland for at drøfte muligheden for udtagning af ejendommen 
af V2-kortlægning samt omfanget af eventuelle kortlægningsundersøgelser. 

Solrød Kommune er for nuværende i gang med at udarbejde en jordstrategi for kommunens fremtidige anlægs-
projekter. I den forbindelse anbefales det at indtænke de muligheder, der er ved at inddrage nærtliggende 
kommunale ejendomme f.eks. gennem flytning af overskudsjord fra Cordozagrunden til tætliggende arealer, 
hvor overskudsjorden kan bruges til terrænhævning. 
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5 Geotekniske udfordringer 
I marts - april 2015 udførte NIRAS en geoteknisk forundersøgelse med i alt 8 geotekniske boringer til dybder 
fra 6 til 10 meter under terræn, som er i kote +3,0 á +3,6 meter. Området har været brugt som deponerings-
område, hvorfor der træffes op til 3,4 meter fyldaflejringer. Under fylden træffes 1-2 meter ferskvands tørv/silt 
aflejringer, som igen er underlejret af glacialt moræneler. Enkelte steder træffes mindre smeltevandsaflejringer 
under de glaciale aflejringer. Områdets geotekniske karakter er relativt ensartet og kan generelt beskrives 
som: 

• Fyld i op til 3,4 meters tykkelse fra terræn og ned til kote +0,0 
• Tørvelag af 0,5 – 1 m tykkelse i mellem kote + 0,0 og kote - 1,0 
• Moræneler fra ca. kote -1,0 af -2,0 m.  

Tørvelaget har opnået et vandindhold på generelt mellem 50 og 100 % (der er dog et enkelt vandindhold på ca. 
350 %), ved den forbelastning, som fylden har givet anledning til. Det betyder, at der - med samme belastning 
af tørvelaget som nu - ikke vil opstå større sætninger i dette lag over en lang tidshorisont. 

I hver af de 8 geotekniske boringer blev der etableret et Ø25 mm pejlerør til registrering af trykhøjde for vand-
spejl. Pejlingerne blev udført den 19. marts 2015 og viste vandspejl beliggende 2,2-2,8 m.u.t. svarende til kote 
+ 0,5 til +1,4. 

Den geotekniske forundersøgelse i 2015 blev udført for planlagte bygninger i 1 - 3 etager og uden kælder. For 
disse bygninger blev det vurderet, at fundering med pæle (rammede eller borede) ville være mest hensigts-
mæssig, og at pæle ville kunne opnå fuld bæreevne i de faste glaciale aflejringer. Forholdene for pælefundering 
er gode grundet en god fast moræneler under hele arealet. En 30 x 30 cm armeret betonpæl kan således reg-
nes at kunne opnå en regningsmæssig lodret bærevne på 800 kN, hvis den rammes 10 til 12 m fra nuværende 
terræn. Det må anses som værende gode forhold for fundering af den planlagte bebyggelse med bygninger på 
op til 3 etager. 

Da der nu ønskes højere byggeri op til 5 - 6 etager uden kælder, skal funderingen optage større laster. Mulig-
hederne for en pælefundering af højere (og dermed tungere) bygninger er dog gunstige som følge af de forven-
tede geologiske forhold. 

Når det konkrete byggeri kendes, anbefales det derfor, at der til detailprojekteringen udføres en supplerende 
geoteknisk undersøgelse med dybere geotekniske boringer til dybder minimum 2 meter under forventet pæle-
spids. Herved kan pælefunderingen dels verificeres, men lige så væsentligt er det også, at den kan optimeres 
ud fra et sådant målrettet undersøgelsesprogram. 

For etablering af veje og pladser bør der differentieres i forhold til køretøjsbelastningen. For tungere køretøjer 
må der afgraves i størrelsesordenen 1,2 m af de nuværende fyldmaterialer, og disse skal så erstattes af egnede 
tilførte indbygningsmaterialer. Vejkassen kan således opbygges traditionelt af bundsikringsgrus og bærelag som 
nedknust beton og afsluttes med asfalt. For mindre køretøjsbelastninger kan det forventes, at der kan afgraves 
i mindre tykkelse. 

Områdets niveau er forholdsvist højt på grund af den indfyldte jord. Der kan med fordel planlægges med at 
sænke det generelle niveau med omkring 0,5 – 1 m for derved at minimere de sætninger, der ellers vil fore-
komme på veje og pladser over længere tid. Det kan gøres ved at afrømme 0,5 – 1 m jord på de arealer, der 
skal anvendes til vej og plads – udover den nødvendige afrømning for vejkasse opbygning. Afrømningen kan 
udnyttes i forbindelse med opbygning af en naturvold til beplantning mv. Fordelen ved afrømningen består i, at 
der så sker en aflastning af tørvelaget, der således vil være tættere på sin fremtidige ligevægt. Afrømningen 
skal dog ske over sammenhængende arealer for at undgå differenssætninger de enkelte arealer imellem. Hvis 
bygningerne funderes på pæle, vil disse ikke sætte sig (med mere end få millimeter) og derfor vil sætninger af 
tilstødende veje og pladser i størrelsesordenen cm blive synlige i forhold til bygningerne. Afrømningen for at 
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minimere sætninger vil desuden minimere evt. problemer med jordledningers (f.eks. vand og afløb) differens-
sætninger mellem pælefunderede bygninger og øvrige område.  

Der skal således forventes afgravet en given mængde jord for etablering af fundering og veje og pladser. Hånd-
teringen af denne jord kan med stor fordel foretages på egen matrikel. En mulighed er opbygning af natur-
vold/støjvolde. En sådan vold kan opbygges af de eksisterende materialer, men det må forventes, at indbyg-
ningen skal foretages efter en plan, der tager hensyn til jordens lidt ringere geotekniske karakter end friktions-
materialer og lignende.  

Det vurderes, at ubelastede permanente skråninger over vandspejlet kan opbygges stabilt med minimum an-
læg 2,0 (1 meter lodret og 2 meter vandret). 
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6 Opmåling med drone 
Den 19. april 2018 er ejendommen overfløjet og opmålt med drone. Ved overflyvningen er terrænkoten opmålt 
og resultatet er afbildet i figur 5.1, 5.2 og 5.3 samt tilhørende bilag 2 – 4. 

 

Figur 6.1. Terrænoverflade med farveangivelse. 

 

Figur 6.2. Terrænoverflade. 
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Figur 6.3. Volumenberegning af volde. 
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7 Visualisering 
For at afdække konsekvenserne af en ny bebyggelse i området, er der udarbejdet en række simple 3D-
modeller. 

Disse 3D-modeller skal på den ene side give et billede af omfanget af bebyggelse i området, og på den anden 
side vises konsekvenserne af bebyggelsen i forhold til skyggevirkning.  

Det skal understreges, at visualiseringerne bygger på meget simple og principielle bebyggelsesplaner. Derfor 
kan de ikke i detaljer beskrive konsekvenser af en fremtidig bebyggelse, men de kan kvalificere drøftelserne om 
omfanget af bebyggelsen. Indledningsvis er der fastsat et princip om høj bebyggelse langs Cordozavej og lav 
bebyggelse tæt på naboerne mod nord. Dette princip er vist herunder samt i bilag 5.  

 

Figur 7.1. Skyggerne er vist kl 17.30 på forårsjævndøgnet 21. marts  

Denne model viser hvordan et bruttobyggefelt kunne udformes ud fra præmisserne at alle byggelinjer fra gæl-
dende lokalplan overholdes og at der kun må være én etage (3m ) mod nabo, at der i fjerneste ende kan byg-
ges i op til 10 etager og i næstnærmeste hjørne må være op til 3 etager. 
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7.1 MODEL 1 - Sadeltage og sydvendte blokke  
 

 

Figur 7.2 Skyggerne er vist kl 17.30 på forårsjævndøgnet 21. marts  

Denne model viser en bebyggelse med seks ensartede blokke der har samme retning som nabobebyggelsens 
kviste. denne bygningsretning er typisk modernistisk og bevirker at lejlighederne får morgen- og aftenlys. Alle 
boligblokke har 3 etager og  en udnyttet tagetage. Bygningerne er 109 m lange 10 m dybe. Samlet er det et 
bruttoetageareal på 22.890 m2 i bygningerne. Hvis der indrettes 180 boliger vil hver bolig være på gennemsnit 
127 m2. 
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7.2 MODEL 2 Sadeltage og formmæssig tilpasning 
 

 

Figur 7.3 Skyggerne er vist kl 17.30 på forårsjævndøgnet 21. marts 

Denne model er indrettet med en bebyggelse der mimer nabobebyggelsen i størrelse og udtryk. De bagvedlig-
gende bygninger trapper op med henholdsvis 2½, 3½ og 4½ etager. Set fra nabobebyggelsen vil de bagvedlig-
gende bygninger ikke kun kunne ses udover tagrygge der løfter sig over de nærmest liggende 1-etages bygnin-
ger. bygningsdybden er 8,5 m og hver blok er 90 lang.  I bebyggesen er der samlet 14.900 m2 brutto etage-
areal . Ved 180 lejligheder vil den gennemsnitlige lejlighed være 83 m2 
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7.3 MODEL 3 Udsigt til alle og tagterrasser 
 

 

Skyggerne er vist kl 17.30 på forårsjævndøgnet 21. martsDenne model viser en mere åben bebyggelse med et 
større antal blokke og med større variation i bygningshøjderne. bygninger er 8,9 m dybe det samlede brutto-
etageareal er 19.024 m2, hvilket betyder at indrettes der 180 boliger vil de i gennemsnit være 105 m2. der er 
vist græs på taget for at antyde at de kan bruges som store tagterrasser med udsigt. Nærmeste bebyggelse 
mod nabo er 6 m høj og i 2 etager. Der trappes op til 9 etager mod Cordozavej. 
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7.4 MODEL 4 Afstande dikteret af skyggers længder 
 

 

Skyggerne er vist kl 17.30 på forårsjævndøgnet 21. marts 

Denne model viser en konservativ bebyggelse hvor boligblokkene ligger parallelt med nabobebyggelsen med en 
afstand til skel på 27 m. Bebyggelsen stiger fra 2 etager til 5 etager. Som et kuriosum er afstanden mellem 
boligblokkene dikteret af skyggernes vinkel så afstanden mellem blokkene (20m, 25m og 31m) stiger med 
højden og alle derfor får lige meget sol. blokkene er 9,45 m dybe og bruttoetagearealet er 22.113 m2 hvilket 
fordelt på 180 boliger giver en gennemsnitlig lejlighedsstørrelse på 122 m2. 
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7.5 MODEL 7  Udsigt til alle og tagterrasser i 2-6 etager 
 

 

Skyggerne er vist kl 17.30 på forårsjævndøgnet 21. marts 

Denne model viser en mere åben bebyggelse med et større antal blokke og med større variation i bygningshøj-
derne. bygninger er 8,9 m dybe det samlede bruttoetageareal er 9.940 m2, hvilket betyder at indrettes der 180 
boliger vil de i gennemsnit være små lejligheder på 56 m2. der er vist græs på taget for at antyde at de kan 
bruges som store tagterrasser med udsigt. Nærmeste bebyggelse mod nabo er 6 m og i 2 etager. Der trappes 
op til 6 etager mod Cordozavej. 
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7.6 MODEL 8 Udsigt til alle og tagterrasser i 2-4 etager 
 

 

Skyggerne er vist kl 17.30 på forårsjævndøgnet 21. marts 

Denne model viser en mere åben bebyggelse med et større antal blokke og med større variation i bygningshøj-
derne. bygninger er 8,9 m dybe det samlede bruttoetageareal er 7.476 m2, hvilket betyder at indrettes der 180 
boliger vil de i gennemsnit blot være 41 m2. der er vist græs på taget for at antyde at de kan bruges som store 
tagterrasser med udsigt. Nærmeste bebyggelse mod nabo er 6 m høj og i 2 etager. Der trappes op til 4 etager i 
den enkelte boligblok i retning mod Cordozavej.  
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7.7 MODEL 9 Samlet bebyggelse i 4 etager 
 

 

Skyggerne er vist kl 17.30 på forårsjævndøgnet 21. marts 

Denne model viser en åben bebyggelse med et seks blokke uden variation i bygningshøjderne. Bygninger er 8,9 
m dybe og det samlede bruttoetageareal er 14.952 m2, hvilket betyder at indrettes der 180 boliger vil de i gen-
nemsnit være 83 m2. Der er vist græs på taget for at antyde at de kan bruges som store tagterrasser med ud-
sigt. Nærmeste bebyggelse mod nabo er 12 m høj og i 4 etager. Der er også 4 etager mod Cordozavej.  
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8 Ledningsplaner og udbredelse af støjvold 
Af nedenstående figur 8.1 og bilag 6 fremgår indhentede ledningsplaner for ejendommen samt udbredelsen af 
en potentiel 5 m høj støjvold, der er opbygget med et anlæg 1:2 svarende til en samlet bredde på 20 m.  

 

Figur 8.1. Indtegnede ledningsplaner og udbredelsen af en 20 m bred støjvold. 
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1 Indledning 
I forbindelse med udvikling af et område til boligbyggeri ved Cordozavej i Solrød 
Strand, ønsker Solrød Kommune en redegørelse for vejtrafikstøj på områdets are-
aler. 

2 Formål 
Formålet med rapporten er at beregne støjen fra omkringliggende veje ved områ-
det. Der beregnes støjkort i 1,5m og 4m højde for området for forskellige scena-
rier. Det beregnede trafikstøjniveau holdes op mod Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for vejtrafikstøj. 

3 Beskrivelse af området 
Området ligger umiddelbart nordøst for Cordozavej, ca. en halv kilometer sydvest 
for Køge Bugt motorvejen. Området er markeret ved rødt omrids i nedenstående 
Figur 3.1. 

   
Figur 3.1: Luftfoto hvor rødt 

omrids angiver projektområdet. 
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4 Grænseværdier for vejtrafikstøj 
Følgende grænseværdier er af Miljøstyrelsen angivet som vejledende grænsevær-
dier for vejtrafikstøj udendørs (i vejledning 4 fra 2007): 

Vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj, Lden ≤ 

Område Veje 

Rekreative områder i det åbne land, som-
merhusområder, campingpladser o.l. 

 

53 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler 

og undervisningsbygninger, plejehjem, hospi-

taler o.l. Desuden kolonihaver, udendørs op-

holdsarealer og parker. 

 

58 dB 

Hoteller, kontorer mv. 
 

63 dB 

 
Da der er tale om et boligområde, er det grænseværdien Lden ≤ 58 dB for vejtrafik-
støj, der skal overholdes på primære udendørs opholdsarealer, samt på eventuelle 
facader af bygninger. Endvidere er der vejledende krav om maksimalt støjniveau 
indendørs med åbne vinduer, samt krav, i henhold til gældende bygningsregle-
ment, om maksimalt støjkrav indendørs med lukkede vinduer.   

5 Trafikstøjberegninger 
Til vurdering af trafikstøjniveauet er en tredimensionel terrænmodel opbygget i 
programmet SoundPLAN (version 7.4 – 24-05-2017). Ved hjælp af denne model er 
støjniveauerne beregnet i henhold til gældende beregningsmetode ”Nord2000” 
som beskrevet i vejledning nr. 4 fra 2007 fra Miljøstyrelsen.  

Grundlag for trafikstøjsberegninger 
Til opbygning af terrænmodellen er der indhentet data fra Kortforsyningen, som er 
en del af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Disse data omfatter højde-
kurver for eksisterende situation, bygningsgeometri, vejmidte og matrikelgrænser, 
som er anvendt til opbygningen af modellen i SoundPLAN.  

Refleksioner, vejrklasser og terræn 
Der er regnet med tre refleksioner og ni vejrklasser i alle beregninger. Vejene in-
kluderet i modellen bliver automatisk akustisk hårde i SoundPLAN. Omkringlig-
gende industriområder, parkeringspladser, samt fortov mm. beregnes som aku-
stisk hårdt, alt andet omgivende terræn er regnet akustisk blødt. 
 
 

  

Tabel 4.1: Vejledende græn-

seværdier for vejtrafikstøj. 
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5.1 Støjvold ved Køge Bugt Motorvejen 
Der findes nuværende en støjvold ved Køge Bugt Motorvejen beliggende som mar-
keret ved blå stiplet linje i nedenstående Figur 5.1(A). Denne har en topkote højde 
på 14,5 meter. 

 

Figur 5.1: (A) Nuværende støjvold markeret ved blå stiplet linje. (B) Forlænget støjvold markeret 

ved blå stiplet linje. 

Der er udført beregninger for støjvolden som den ser ud i nuværende situation, 
samt for en situation, hvor den er forlænget ind til Cordozavej, som ses ved blå 
stiplet linje i Figur 5.1(B). 

5.2 Støjvold langs området 
Der er udført beregninger med evt. fremtidig støjvold langs sydvestligt og nord-
vestligt skel ud mod hhv. Cordozavej og Køge Bugt motorvejen. Beregninger er la-
vet for både en vold i 5 og 10 meters højde. Støjvolden er placeret som angivet 
med den grønne polygon i nedenstående Figur 5.2.  

 

Figur 5.2: Placering af evt. fremtidig støjvold langs området. 
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6 Trafikdata for veje 
Følgende trafiktal er anvendt i beregningsmodellen:  

 

Tallene for ovenstående veje er fremskrevet med 1% p.a. Tal for år 2028 er an-
vendt i modellen. Trafiktal er udleveret af Solrød kommune. I forhold til døgnfor-
delingen af trafiktallene er anvendt standard fordelinger som beskrevet i  Håndbog 
NORD2000 Beregninger – Rapport 434 2013 fra Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet. 
Der er regnet med den skiltede hastighed på disse veje.  

Trafikdata for Køge Bugt Motorvejen er modtaget af Vejdirektoratet (via Rambøll), 
som en SoundPLAN-fil. Denne indeholder information om ÅDT, fordeling af trafik-
ken på døgnet, kategori, hastighed og typen af asfalt. Tal for motorvejen er frem-
skrevet 10 år med 1,5% p.a.  

Motorvejen har en fremskrevet ÅDT på 112.266. For en detaljeret beskrivelse af 
trafikdata for motorvejen, kan ovennævnte SoundPLAN-fil fremsendes. 

Asfalt 
Der anvendes støjdæmpende asfalt på Køge Bugt Motorvejen ”Standard SRS”. Al-
mindelig asfalt er benyttet på andre veje (belægningen ”SMA 11” er anvendt).  

7 Resultater 
På støjkort angiver rød, lilla, og blå en overskridelse af vejledende grænseværdi 
for trafikstøj.  

Nuværende situation 

I bilag 1 og 2 findes beregnet støjkort for området, angivet hhv. 1,5 og 4 meter 
over terræn, uden forlænget støjvold. Der ses overskridelser af vejledende støj-
krav på hele området, med højere niveauer tættere på Cordozavej. Det ses, at 
støjniveauet på en mindre del af det sydlige område ud mod Cordozavej, overskri-
der, Lden, 68 dB, hvilket er den vejledende støjgrænse for, hvornår det anbefales 
ikke at bygge boliger. 
 
Det findes ved punktberegninger, at Cordozavej er den største bidrager til det 
samlede støjniveau på området, og at Køge Bugt Motorvejen er den anden største 
bidrager med et niveau ca. 3 dB under bidraget fra Cordozavej. Bidraget fra Jersie 
Strandvej og Tåstrupvej beregnes ikke at være signifikante for det samlede støjni-
veau på området. 

 

ÅDT  

(Årsdøgntrafik) Lastbil% Tælleår 2018 2028 

Tåstrupvej        5.342  3% 2011         5.727         6.327  

Cordozavej        9.561  13% 2013       10.049       11.100  

Jersie Strandvej        7.586  3% 2017         7.662         8.463  
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Med forlænget vold ved motorvej 

I bilag 3 og 4 findes beregnet støjkort for området, angivet hhv. 1,5 og 4 meter 
over terræn, med forlænget støjvold ved motorvejen. Der ses overskridelser af 
vejledende støjkrav på hele området, med højere niveauer tættere på Cordozavej. 
Der ses en meget lille reduktion af støjniveauet når støjvolden forlænges i forhold 
til den nuværende situation. 

Med 5 meter vold langs området 

I bilag 5 og 6 findes beregnet støjkort for området, angivet hhv. 1,5 og 4 meter 
over terræn, med en 5 m høj støjvold langs området. Der ses overskridelser af 
vejledende støjkrav på hele området. Støjniveauet på hele området inde bag støj-
volden er nu under 63 dB i 1,5 meters højde. I 4 meters højde ses der ikke stor 
forskel fra beregninger uden volden. 

Med 10 meter vold langs området 

I bilag 7 og 8 findes beregnet støjkort for området, angivet hhv. 1,5 og 4 meter 
over terræn, med en 10 m høj støjvold langs området. Der ses overskridelser af 
vejledende støjkrav på hele området på 2-3 dB. Støjniveauet på området inde bag 
støjvolden er ikke ændret betydeligt fra beregninger med 5 meter høj vold om-
kring området. Dette skyldes, at det primært er motorvejen der er dimensione-
rende for støjniveau på området, når der etableres en 10 meter høj vold.   

 
Generelt 

Det vurderes, at det vil kræve omfattende støjdæmpende tiltag især i sydvestligt 
skel ud mod Cordozavej, samt nordvestligt skel mod Køge Bugt Motorvejen, for at 
sikre, at vejledende støjkrav kan overholdes på området. Endvidere vil det kræve 
særlige tiltag for facaderne af de boliger der ligger ud mod vejene, for at sikre at 
gældende støjkrav indendørs kan overholdes. Da en 10 meter høj vold ikke kan 
sikre overholdelse af støjkravet på området, vurderes det, at bygninger skal indgå 
som støjdæmpende tiltag.      
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Bilag 1: Støjkort, 1,5 m over terræn, nuværende 
støjvold 

 
 
 

Bilag 2: Støjkort, 4 m over terræn, nuværende støj-
vold 
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Bilag 3: Støjkort, 1,5 m over terræn, forlænget støj-
vold 

 
 

Bilag 4: Støjkort, 4 m over terræn, forlænget støj-
vold 
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Bilag 5: Støjkort, 1,5 m over terræn, 5 m støjvold 
langs området 

 

 

Bilag 6: Støjkort, 4 m over terræn, 5 m støjvold 
langs området 
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Bilag 7: Støjkort, 1,5 m over terræn, 10 m støjvold 
langs området 
 

 
 

Bilag 8: Støjkort, 4 m over terræn, 10 m støjvold 
langs området 
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Volumenberegning   
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Cordozagrunden   

  
 

  



Volumenstudier på “Cordoza-grunden” - Jersie
Etager, bygningstyper og skygger i forhold til nabo.
11-6-2018



MODEL 0 - Bruttovolumen
Denne model viser hvordan et bruttobyggefelt kunne udformes ud 
fra præmisserne at alle byggelinjer fra gældende lokalplan overhol-
des og at der kun må være én etage (3m ) mod nabo, at der i fjer-

neste ende kan bygges i op til 10 etager og i næstnærmeste hjørne 
må være op til 3 etager.
Skyggerne er vist kl 17.30 på forårjævndøgnet 21. marts 

3 etager
10 etager

1 etage

1 etage



MODEL 1 - Sadeltage og sydvendte blokke                   
Denne model viser en bebyggelse med seks ensartede blokke der 
har samme retning som nabobebyggelsens kviste. denne bygn-
ingsretning er typisk modernistisk og bevirker at lejlighederne får 

morgen- og aftenlys. Alle boligblokke har 3 etager og  en udnyttet 
tagetage. Bygningerne er 109 m lange 10 m dybe. Samlet er det et 
bruttoetageareal på 22.890 m2 i bygningerne. Hvis der indrettes 180 

boliger vil hver bolig være på gennemsnit 127 m2.
Skyggerne er vist kl 17.30 på forårjævndøgnet 21. marts 

3½ etager



MODEL 2 Sadeltage og formmæssig tilpasning
Denne model er indrettet med en bebyggelse der mimer nabobe-
byggelsen i størrelse og udtryk. De bagvedliggende bygninger trap-
per op med henholds vis 2½, 3½ og 4½ etager. Set fra nabobebyg-

gelsen vil de bagvedliggende bygninger ikke kun kunne ses udover 
tagrygge der løfter sig over de nærmest liggende 1-etages bygninger. 
bygningsdybden er 8,5 m og hver blok er 90 lang.  I bebyggesen er 

der samlet 14.900 m2 brutto etageareal . Ved 180 lejligheder vil den 
gennemsnitlige lejlighed være 83 m2

Skyggerne er vist kl 17.30 på forårjævndøgnet 21. marts 

3½ etager

4½ etager

1½ etage
2½ etage



MODEL 3 Udsigt til alle og tagterrasser 2-9 etager
Denne model viser en mere åben bebyggelse med et større antal 
blokke og med større variation i bygningshøjderne. bygninger er 8,9 
m dybe det samlede bruttoetageareal er 19.024 m2, hvilket betyder 

at indrettes der 180 boliger vil de i gennemsnit være 105 m2. der er 
vist græs på taget for at antyde at de kan bruges som store tagter-
rasser med udsigt. Nærmeste bebyggelse mod nabo er 6 m høj og i 2 

etager. Der trappes op til 9 etager mod Cordozavej. 
Skyggerne er vist kl 17.30 på forårjævndøgnet 21. marts 

 4 etager

9 etager

2 etager

4 etager

6 etager



MODEL 4 Afstande dikteret af skyggers længder
Denne model viser en konservativ bebyggelse hvor boligblokkene 
ligger paralllelt med nabobebyggelsen med en afstand til skel på 
27 m. Bebyggelsen stiger fra 2 etager til 5 etager. Som et kuriosum 

er afstanden mellem boligblokkene dikteret af skyggernes vinkel så 
afstanden mellem blokkene (20m, 25m og 31m) stiger med højden 
og alle derfor får lige meget sol. blokkene er 9,45 m dybe og brut-

toetagearealet er 22.113 m2 hvilket fordelt på 180 boliger giver en 
gennemsnitlig lejlighedsstørrelse på 122 m2

Skyggerne er vist kl 17.30 på forårjævndøgnet 21. marts 

5 etager
4 etager

3 etager2 etager



MODEL 7 Udsigt til alle og tagterrasser i 2-6 etager
Denne model viser en mere åben bebyggelse med et større antal 
blokke og med større variation i bygningshøjderne. bygninger er 8,9 
m dybe det samled bruttoetageareal er 9.940 m2, hvilket betyder at 

indrettes der 180 boliger vil de i gennemsnit være små lejligheder på 
56 m2. der er vist græs på taget for at antyde at de kan bruges som 
store tagterrasser med udsigt. Nærmeste bebyggelse mod nabo er 6 

m og i 2 etager. Der trappes op til 6 etager mod Cordozavej. 
Skyggerne er vist kl 17.30 på forårjævndøgnet 21. marts 

3 etager

2 etager1 etage
5 etager2 etager

1 etage 6 etager

2 etager
2 etager

1 etage

4 etage



MODEL 8 Udsigt til alle og tagterrasser i 2-4 etager
Denne model viser en mere åben bebyggelse med et større antal 
blokke og med større variation i bygningshøjderne. bygninger er 8,9 
m dybe det samled bruttoetageareal er 7.476 m2, hvilket betyder 

at indrettes der 180 boliger vil de i gennemsnit blotvære 41 m2. der 
er vist græs på taget for at antyde at de kan bruges som store tagter-
rasser med udsigt. Nærmeste bebyggelse mod nabo er 6 m høj og i 

2 etager. Der trappes op til 4 etager i den enkelte boligblok i retning 
mod Cordozavej. 
Skyggerne er vist kl 17.30 på forårjævndøgnet 21. marts 

4 etager
2 etager

4 etager2 etager



MODEL 9 - Samlet bebyggelse i 4 etager
Denne model viser en åben bebyggelse med et seks blokke uden 
variation i bygningshøjderne. Bygninger er 8,9 m dybe og det sam-
lede bruttoetageareal er 14.952 m2, hvilket betyder at indrettes 

der 180 boliger vil de i gennemsnit være 83 m2. Der er vist græs på 
taget for at antyde at de kan bruges som store tagterrasser med uds-
igt. Nærmeste bebyggelse mod nabo er 12 m høj og i 4 etager. Der er 

også 4 etager mod Cordozavej. 
Skyggerne er vist kl 17.30 på forårjævndøgnet 21. marts 

4 etager
4 etager
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