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1.

Indledning

I forbindelse med at Solrød Kommune ønsker at udvikle området Trylleskoven er
gennemført tekniske forundersøgelser med henblik på en overordnet vurdering af de
tekniske og miljømæssige forudsætninger for byudvikling af området.
Trylleskoven er beliggende mellem Køge Bugt motorvejen, Cementvejen og Karlstrup
Strandvej. Området gennemskæres endvidere af S-banen. Projektområdet udgør et
areal på ca. 43 ha, heraf ca. 37 ha i byzone.
Med udgangspunkt i den forudsætning, at der i området skal etableres 750 boliger
en skole og evt. en S-togs station er udarbejdet undersøgelser af jordbundsforholdene samt opstillet forslag til trafikforsyning, etablering af et vandigt miljø i området
samt afledning af regn- og spildevand. Endvidere er gennemført en geoteknisk og
hydrogeologisk undersøgelse samt undersøgelse af støjforhold og mulighederne for
varmeforsyning af de fremtidige boliger.
Efterfølgende resumeres det væsentligste indhold i de tekniske forundersøgelser.

2.

Natur

I forbindelse med de tekniske forundersøgelser er gennemført en historisk og kulturhistorisk analyse af området.
Området anvendes i dag til primært til landbrugsdrift og hovedparten af arealerne er
i omdrift. Dog ikke arealerne som støder op til motorvejen idet disse arealer henligger som moseområde.
Der er i natur-notatet redegjort for plante- og dyreliv i området samt stillet forslag
til, hvordan der ved udbygning af området kan tages hensyn til flora, fauna og natur.

3.
3.1

Geoteknik og hydrogeologi

Geologi

Det aktuelle område er et karakteristisk morænefladelandskab med meget rolig topografi og med terrænkoter varierende fra +2,0m til +5,0 m.
Projektområdet er overordnet dækket af 0,3-0,9 m muld underlejret af mere end 13
m og op til 20 m aflejringer hovedsageligt bestående af moræneler. Enkelte steder
forekommer lokale lag af smeltevandssand og smeltevandsler. Generelt er moræne-
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ret tykkest i i den sydlige og østlige del af området, med tykkelsen faldende mod
nord og vest. Ca. 400 m nordvest for området er kalken helt op til 0-2 m under terræn
Enkelte steder forekommer andre typer jordbund under muldlaget. Umiddelbart vest
for området, hvor mosen forudsættes bibeholdt er øverste jordart ferskvandstørv.
Endvidere findes et mindre er der et mindre område i arealets nord-østlige del
meomkring jernbanen med ferskvandstørv.
På kort over området fra 1850’erne er markeret 4 mindre vandhuller som antagelig
har oprindfdelse som mergelgrave. Kun et af disse huller eksisterer stadig, og det
har ikke været muligt at genfinde de resterende i landskabet.

3.2

Grundvandsmagasiner og grundvandspotentiale

Det primære grundvandsmagasin i området findes i kalken.
Grundvandsforholdene er undersøgt ved pejlinger af grundvandspotentialerne i både
det primære magasin og ved pejlinger af vandtrykket i moræneler.
Den regionale grundvandsstrøm er tydelig påvirket af oppumpningen i den nærliggende Karlstrup Kalkgrav og i mindre grad af indvindingen ved Karlstrup Vandværk.
I projektområdets nordvestlige del og nordøstlige del ligger grundvandet helt op til
ca 2 m under terræn. Inden vandindvindingen i området blev påbegyndt er der forekommet opsivning af grundvand og søer og moser er opstået.
I det nordvestlige hjørne af området er der observeret en kilde, hvilket yderligere
indikerer, at at potentialet i det primære magasin ligger over terræn i dette område.

3.3

Vandindvindingsinteresser

Lige nord for området indvindes drikkevand af Karlstrup vandværk af 1959. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m3/år og oppumper p.t. ca. 27.000
m3/år. Dette er eneste vandværk med indvinding i umiddelbar nærhed af projektområdet og ifølge det regionale potentialekort er indvindingsoplandet orienteret væk fra
projektområdet.

3.4

Tørholdelse ved byggeri

Da lagserien over kalken er lavmermeabelt moræneler, forventes der for byggeri
uden kælder, samt ved etablering af ledningsanlæg og veje generelt kun beskedne
vandproblemer ved udgravninger og lignende. Evt. tilstrømmende vand forventes at
2/16
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bestå af nedbør, tilstrømmende overfladevand og evt. vand fra lokale sekundære
magasiner.

3.5

Fundering og indbygning af råjord

Med de konstaterede jordbundsforhold kan fundering af normale bygværker foretages i normal funderingsklasse.
For samtlige boringer som er gennemført i området findes glaciale aflejringer under
et tyndt muldlag. De øverste lag er flere steder præget af et lerlag med en slap zone
der dog er funderingsegnet., men hvor styrkerne er forholdsvis beskedne. Væsentlig
større styrke af råjorden vil kunne opnås ca. 1,5-2,0 m under terræn.
Etablering af veje kan forventes udført traditionelt, hvilket omfatter forudgående
afrømning af muld, muldholdige muldlag m.v. inden indbygning af grusbærelag påbegyndes.
Det må forventes at der i området skal gennemføres en del terrænreguleringer i forbindelse med etablering af boligøer, landskabsmodellering og støjvolde. Den opgravede råjord forventes i overvejende grad at bestå af moræneler, der mange steder i
de øverste 1-2 m er forholdsvis slapt og med højt vandindhold. For den del af moræneleret må der derfor tages vissse forholdsregler i forbindelse med genindbygning.
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4.
4.1

Trafik

Trafik til og fra området

Det forudsættes, at Trylleskoven får vejadgang til Karlstrup Strandvej og til Cementvejen som vist på nedenstående fig.

Der er for området gennemført trafikberegninger for 2 scenarier.
I scenarium 1 er regnet med, at der i det nye boligområde anlægges en Stogsstation, hvilket har indflydelse på trafikken ind til og ud af området.
I scenarium 2 er regnet med at der ikke etableres S-togsstation.
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Modelberegninger viser, at der med S-togssttation i området vil blive genereret ca.
2.300 bilture/døgn mens der uden en S-togsstation genereres ca. 3.000 bilture/døgn.
Trafikken forventes fordelt på de 2 vejadgange med ca. 43% fra Karlstrup Strandvej
og ca. 57% fra Cementvejen.

4.2

Tilslutning til Karlstrup Strandvej og Cementvejen

For tilslutning til Karlstrup Strandvej er undersøgt 2 løsninger. I det oprindelige forslag (arkitektkonkurrencen) er forudsat et T-kryds ved tilslutning til Karlstrup
Strandvej. En kapacitetsberegning viser, at et kanaliseret T-kryds ikke vil kunne
afvikle trafikken acceptabelt, idet venstre svingende fra Trylleskoven må vente i op
til 20 min før der er fri passage. Dette medfører at et T-kryds bør være signalreguleret for at kunne afvikle trafikken fra det nye boligområde.
Ved den valgte placering af tilslutningen, er det ved signalregulering ikke hensigtsmæssigt at placere to kryds med kort indbyrdes afstand (i dette tilfælde ca. 300 m).
Vejreglerne anbefaler, at krydsafstanden ved en hastighed på 50 km/t er minimum
400-500 m. Det kan derfor ikke anbefales, at tilslutning til Karlstrup Strandvej sker i
form af et T-kryds.
I stedet foreslås en løsning, hvor boligområdet tilsluttes Karlstrup Strandvej i en
rundkørsel i forbindelse med Hulvejen. Dette sikrer, at afstanden mellem rundkørslerne er minimum 400m og samtidig anvendes samme krydsudformning som på den
resterende del af strandvejen gennem Solrød.
I trafikplanen er det foreslået at tilslutte boligområdet til Cementvej i det eksisterende T-kryds ved Tværvej. Med de beregnede trafikbelastninger kan krydset udformes
som 2 forsatte T-kryds med kanalisering for venstresvingende trafik på Cementvej,
eller som en ensporet rundkørsel. Begge løsninger afvikler trafikken acceptabelt. I
forhold til økonomiske betragtninger, vil det være mest hensigtsmæssigt at anlægge
kanaliserede t-kryds. En rundkørsel vil derimod harmonere med de resterende
krydsudformninger langs Karlstrup Strandvejen.
I trafik-notatet anbefales, at rundkørslernes geometri ved Karlstrup Strandvej/Hulvejen og ved Cementvej/Tværvej anlægges efter princippet som ’rundkørsel
by - middel’ med en Ø-diameter på 20 meter. Dette af hensyn til sikkerheden, fremkommeligheden og for de derved får samme udtryk som de øvrige rundkørsler i Solrød.
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4.3

Trafikplanen for det nye boligområde
Trafikplanen for det nye boligområde består af:
•
Vejplan
•
Stiruteplan

Trafikplanen for Trylleskoven

4.4

Vejklasser
Intentionen med vejklasserne er, at opbygge et enkelt og logisk vejnet, hvorfor vejene er opdelt i to klasser:
•
Trafikveje er de veje, der betjener den gennemkørende biltrafik. De befordrer trafikken mellem området og det øvrige vejnet i Solrød. På trafikplanen
er trafikvejene vist med en gråsort fed streg. Trafikvejene forslås skiltet til
en hastighedsbegrænsning på 40 km/t.
•
Lokalveje er veje til lokaltrafik til boligområder. Til hvert lokalområde
er der vejadgang til mindst en af trafikvejene. I trafikplanen er lokalvejene til de større boliggrupper hastighedsbegrænset til 30 km/ t (vist
med en rød streg) eller til det nord/vestlige parcelhusområde hastighedsbegrænset til 15 km/t (vist med en grøn streg).
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4.5

Stiruteplan
I området foreslås et sammenhængende stinet, der giver de lette trafikanter trafiksikre forbindelser mellem de enkelte boligenheder, den nye skole og institutionen,
den kommende station og til det øvrige Solrød.
Stinettet inddeles i følgende kategorier:
•
Stier i eget tracé
•
Delte stier (fortove og cykelbaner) langs trafikvejevejene
•
Stiruter ad lokalveje
Stinettet bør være overskueligt og let at orientere sig i. Dets struktur bør stemme
overens med områdets struktur, og de enkelte stier bør placeres sådan, langs bebyggelse og med udsigt til kendemærker, at det står trafikanterne klart hvor de er
og hvor de er på vej hen.
Et separat stisystem skal først og fremmest leve op til de grundlæggende krav om
trafiksikkerhed, men det skal også på anden måde være udformet i overensstemmelse med stitrafikanternes behov. Det skal give fodgængere og cyklister visuelle
oplevelser, som gør det attraktivt at benytte. Det skal ikke kun fungere som trafiksystem, men også i vid udstrækning som opholdsarealer. Endelig skal det ikke blot
hvad trafiksikkerhed angår, men i videste forstand, være overskueligt og trygt at
færdes i.
På baggrund ovenstående anbefalingerne vil vi tilråde at der langs hele trafikvejen
frem til Cementvej anlægges gangbaner/cykelbaner.
Det skal bemærkes, at løsningen betinger, at cykelstier videreførers udenfor området
ad Tværvej, evt. i form af afstribning på eksisterende kørebane.

4.6

De nye veje – tværprofiler

I rapport ”Tekniske forundersøgelser. Trafikforhold” er udarbejdet forslag til forskellige tværprofiler for veje og stier i byområdet.
Der er udarbejdet forslag til vejudformning med traditionel vejafvanding (med nedløbsriste og ledninger) samt forslag til overfladisk afvanding af arealerne. D.v.s at
regnvandet på boligvejene løber i åbne vandrender.
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Eksempel på lokalvej med vandrender (Viken - Sverige)

Vedrørende forslag til udformning af de enkelte vejtyper henvises til de tekniske forundersøgelser.
Det bør drøftes i hvilken udstrækning man ønsker at synliggøre regnvandsafledningen i byområderne (lokalvejene). Som nævnt under ”Vand i miljøet” anbefales det
umiddelbart, at regnvand fra tagarealer afledes overfladisk direkte til lavninger i terrænet, mens regnvand fra vejarealer afvandes traditionelt via riste, brønde og ledninger.
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5.

Støj

Der er gennemført støjberegninger ved den nuværende og fremtidige støjbelastning
af det nye boligområde. Endvidere er der foretaget en beregning, med etablering af
støjdæmpende foranstaltninger, hovedsageligt i form af støjvolde.
Det nye boligområde afgrænses af vejene: Cementvej, Karlstrup Strandvej, Hovgårdsalle/Mosagervej samt motorvej E20. Desuden gennemskæres området af en
banestrækning, som benyttes af S-togs linierne A+, E og Ex. Boligområdet forventes
fuldt udbygget i 2013 og til den tid forventes det, at der er anlagt en S-togs station i
området.
Formålet med støjberegninger er at belyse om der skal etableres støjdæmpende
foranstaltninger, størrelsen og udformningen af en eventuel støjdæmpende foranstaltning, så ingen boliger belastes med mere end 55 dB (A) fra trafikstøj og 60 dB
fra togstøj.
For at undgå vibrationer og et højt maksimalt støjniveau fra et forbikørende tog, skal
en mindsteafstand på 25 m overholdes (Denne grænse er gældende for S-tog).
Mindsteafstanden kan fraviges, hvis det eftervises ved måling eller beregning at det
maksimale togstøjsniveau ikke overstiger 85 dB(A) for det maksimale støjniveau fra
den mest støjende togpassage (LAmax). Dette betyder at boliger ikke må etableres
tættere på banen end denne grænse, medmindre der etableres støjdæmpende foranstaltninger.
De to scenarier (nuværende og fremtidig) er henholdsvis 2007 samt 2020. Det er
vurderet hensigtsmæssigt at foretage beregninger af støjbelastningen i 2020, selv
om boligområdet forventes fuldt udbygget i 2013. Hermed tages der i beregningerne
højde for den fremtidige trafikvækst, der kan resultere i højere støjbelastning.

5.1

Konklusion vedr. støjberegninger
På baggrund af støjberegningerne med og uden støjdæmpende foranstaltninger er
det belyst, at det er nødvendigt at anlægge støjvolde langs Karlstrup Strandvej, Cementvej samt Køge Bugt motorvejen, for at opnå et støjniveau i hele det nye område som ligger under Miljøstyrelsens grænseværdi på 55 dB (A). Det er valgt at anvende støjvolde i området, da det på nuværende tidspunkt er den langt billigste løsning og samtidigt kan overskydende jord fra byggeriet eventuelt bruges som indbygningsmateriale.
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Nedenstående er angivet forslag til udformning af støjvold langs Køge Bugt motorvej.

9 m høj stojvold langs motorvej
En del af støjvolden langs motorvejen skal etableres i fredet område.

Støjvoldens forløb i det fredede område (det røde areal)

Langs Karlstrup Strandvej og en del af Cementvej kan grænseværdien opnås med en
2 meter høj støjvold. Hvis der ikke ønskes støjvolde skal bebyggelsen minimum placeres 40 m fra vejmidten. Som alternativ til støjvolde kan der etableres 2 m høje
støjhegn omkring den del af boligøen, som ligger i en afstand fra 40 m og ud mod
vejen. Et eksempel på en sådan løsning fremgår af figur 3.

D00106-2-ERD(2)

10/16
10/17

Eksempel på støjhegn, hvor der i tidens løb vil kunne etableres bevoksning
Fra den nye adgangsvej til Trylleskoven og frem til den nordlige tilkørselsrampe fra
Cementvej, skal støjvolden anlægges med en højde på 5 meter stigende op til 9 meter ved selve tilkørselsrampen. Dette kræver at der lægges beslag på areal, som på
nuværende tidspunkt er udlagt som boligø i den sydvestlige del af Trylleskoven. Alternativt kan den første del er volden, som er 5 meter høj, etableres som en 3 m høj
vold med et 2 meter højt støjhegn på toppen. Hermed reduceres voldfodens bedde
med 4 meter og der inddrages hermed ikke nær så meget areal af boligøen. Den
samme løsning kan også anvendes på den del af støjvolden som er ni meter høj.
Beregninger af banestøjen i forhold til det døgnenergiækvivalente niveau og det
maksimale støjniveau viser, at der ikke skal foretages støjdæmpende foranstaltninger i forhold til overholdelse af Miljøstyrelsens grænseværdier.
I beregningerne er støjniveauet kun beregnet 1,5 meter over terræn og samtidigt er
der ikke taget højde for den skærmende virkning fra nye boliger. Ved en endelig
fastlæggelse af bygningspolygonernes placering og højde samt støjskærmens endelige udformning bør der foretages en beregning af støjniveauet på de enkelte facader
på de respektive etager. Dette kan belyse hvorledes de enkelte boliger bør facadeisoleres i forhold til støjniveauet inde i bygningen.
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6.

Vand i miljøet

I den tekniske rapport er der undersøgt muligheden for at designe overfladisk afvanding af regnvand fra boligområdet og føre det ud i vådområder mellem boligøerne.

6.1

Vådområder – Tryllestjerner
Boligområdet udformes med en række boligøer og omkringliggende grønne områder.
I de grønne områder udformes en række lavninger, også benævnt tryllestjerner.
Regnvand fra boligøerne og fra veje og pladser ledes – delvis via overfladisk afstrømning – ud i lavningerne.
Lavningerne udformes med varieret bund og forskellig vegetation således, at det
giver et æstetisk spændende udtryk også i tørre perioder.
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Under nedbør fyldes lavningerne/tryllestjernerne med regnvand og tømmes igen
langsomt hen over nogle dage. I tørre perioder er tryllestjernerne uden vand.
De enkelte lavninger/tryllestjerner forbindes med render.
Regnvand fra tagflader og opholdsarealer er pr. definition rent, idet indholdet af miljøfremmede stoffer og næringssalte er lavt. Dette regnvand kan udledes direkte til
lavningerne/tryllestjernerne.
Regnvand fra veje, p-pladser og nadre trafikerede arealer er defineret som forurenet. Regnvandet herfra indeholder bl.a. olie/benzin, tungmetaller og næringssalte.
Regnvandet fra disse arealer skal renses i udskillere eller filtreres inden det udledes i
lavninger/tryllestjerner.
Den umiddelbare anbefaling er, at regnvand fra tagflader afvandes ved overfladisk
afledning direkte til lavningerne/Tryllestjernerne, mens regnvand som falder på vejarealer afledes til lavninger/tryllestjerner via traditionelle løsninger med riste, brønde
og ledninger.
I forbindelse med udarbejdelse af en masterplan for området vil blive udarbejdet
forslag til afvanding af de enkelte arealer under hensyn til kotering af de fremtidige
veje og boligøer samt placering og kotering af lavninger i terrænet.
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7.

Varmeforsyning

Solrød Kommune er varmesynsmyndighed og skal ved vurdering af varmeforsyningsprojekter basere vurderingen på samfundsøkonomiske analyser. Projektområdet er udlagt til fjernvarmeforsyning, men området er på 3 sider (øst, nord og vest)
omgivet af områder med naturgasforsyning.

Illustration af varmeforsyningsplan for Solrød Kommune

Solrød Kommune kan pålægge nye ejendomme at tilslutte sig kollektive forsyningssystemer som fjernvarme og naturgas, men kommunens muligheder for at pålægge
parcelhusene tilslutningspligt er begrænsede, hvis de opføres som lavenergihuse, da
de ifølge lovgivningen for lavenergihuse skal gives dispensation fra tilslutningspligten, hvis dette ønskes. Der kan pålægges tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning
for tæt-lav og for etageboliger.
For Både Solrød Fjernvarmeværk og HNG er blevet kontaktet for en tilkendegivelse
af deres interesse for at forsyne hele eller dele af området.
•
•
•
•

•

Forudsætninger vedr. byggeri og fremtidig udbygningshorisont fastlægges.
Kommunen anmoder om udarbejdelse af projektforslag.
Kommune vurderer de indkomne projektforslag.
Bliver der tale om kollektiv forsyning skal kommunen vurdere, om de skal
indføre tilslutningspligt og det valgte projektforslag skal sendes i høring hos
de berørte parter jf. Projektbekendtgørelsen.
Efter høring kan kommune vedtage projektforslaget, hvorefter det vil være
grundlag for varmeforsyning af området.

D00106-2-ERD(2)
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8.

Forsyning, spildevand, vand m.v.

I forbindelse med de tekniske forundersøgelser er udarbejdet forslag til forsyning af
boligområdet med spildevand, vand, samt el- tele- og antenne.
Disse forsyninger etableres af de enkelte forsyningsselskaber.
I forbindelse med projektet vil blive udarbejdet forslag til etablering af bredbåndsnet
i Trylleskoven.
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9.

Arkæologiske forundersøgelser

I forbindelse med de tekniske forundersøgelser er – af Køge Museum - udarbejdet
arkæologiske forundersøgelser.
Der er i forbindelse med forundersøgelserne fremkommet fund fra yngre stenalder
samt fra bronzealderen og fra bebyggelse fra romersk jernalder. Disse fund er under
udgravning af Køge Museum.
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