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1 Ikke-teknisk resumé 
Tårnby Kommune har udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for 
udvikling af Tårnby Torv. Planforslaget har til formål at fastsætte de planlæg-
ningsmæssige rammer for etablering af et nyt butikscenter ved Tårnby Torv 
samt udvikling af de omkringliggende arealer, herunder stationspladsen, arealet 
nord for Sneserevej og arealerne ovenpå Øresundsmotorvejen. 

Forslag til Lokalplan 143 og Kommuneplantillæg 21 er omfattet af krav om udar-
bejdelse af en miljørapport. Dette afsnit udgør det ikke-tekniske resumé for mil-
jørapporten.  

1.1 Befolkning og menneskers sundhed 

1.1.1 Trafik 
I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der udarbejdet en løsning 
for trafikafviklingen i området, som omfatter en udvidelse af vejkrydsene Snese-
revej/Englandsvej og Sneserevej/Tårnby Torv. Ved en udbygning af krydset 
Sneserevej/Englandsvej forventes trafikken at kunne afvikles tilfredsstillende og 
ikke dårligere end den nuværende situation. Det vurderes, at planforslagene ik-
ke vil medføre væsentlig påvirkning på trafikafviklingen i området. 

Den forøgede trafik i området som følge af realisering af Lokalplan 143 kan 
medføre en øget risiko for ulykker. Da der ikke forventes markante ændringer i 
vejstrukturen og tilgængeligheden for bløde trafikanter på Sneserevej og Eng-
landsvej, vurderes det, at trafiksikkerheden her vil være forringet på samme ni-
veau som i dag eller værre, når der sker en øgning i trafikken i området. På 
Englandsvej sammenkobles den eksisterende sti under Englandsvej med stifor-
bindelsen langs motorvejen, hvilket vil medføre en forbedring af tilgængelighe-
den. Det vurderes, at der er en påvirkning på trafiksikkerheden, men denne vur-
deres ikke at være væsentlig. 
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1.1.2 Støj 
Planområdet belastes i dag af trafikstøj fra Øresundsmotorvejen, Englandsvej og 
Sneserevej. Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen gennemført 
trafikstøjberegninger for Sneserevej, Englandsvej og Øresundsmotorvejen på 
opholdsarealer og på facaden af det nye byggeri. 

Støjberegninger viser, at ved at minimere lydrefleksion fra etageboliger langs 
Englandsvej samt opsætning af en 3 meter høj støjskærm i det nordøstlige hjør-
ne af opholdsarealet på bycentrets tagterrasse, kan støjniveauet på opholdsare-
alerne reduceres således at de vejledende støjkrav overvejende er overholdt på 
taghaven inde i gårdrummet. Der vil dog fortsat være betydelige overskridelser 
af de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj på arealer omkring byggeriet. 
Disse arealer skal primært anvendes som færdselsarealer i form af fortov, sta-
tionsforplads og parkeringspladser, og det vurderes derfor, at påvirkningen ikke 
vil være væsentlig. 

1.1.3 Skyggepåvirkning 
Vedtagelse af forslag til Lokalplan 143 og Kommuneplantillæg 21 muliggør en 
forøgelse af bebyggelse i en højde på op til 25 meter. Etablering af høj bebyg-
gelse kan medføre skyggepåvirkning på de omkringliggende arealer.   

På baggrund af skyggediagrammer for den forventede udvikling, vurderes be-
byggelse ved realisering af planforslagenes rammer at ville påvirke boligområder 
og opholdsarealer uden for planområdet i vinterhalvåret og om aftenen ved 
jævndøgn i marts og september. Inden for planområdet vil opholdsarealet ho-
vedsageligt være påvirket med skygger i december og i aften- og morgentimer-
ne omkring jævndøgn i marts og september, samt tidlig morgen og sen aften i 
sommerhalvåret. Da skyggepåvirkningen kun finder sted på få timer om dagen i 
løbet af året, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig. 

1.1.4 Vindforhold 
Planforslagene muliggør forøget og forhøjet bebyggelse ved og omkring Tårnby 
Torv, hvilket kan medføre ændringer i vindforholdene omkring bygningerne i 
planområdet.  

Vurderingen af vindmiljø i og omkring Tårnby Torv viser, at gener fra vinden 
særligt vil forekomme i den østlige og nordlige del af taghaven på Tårnby Torv, 
på færdselsarealerne langs bebyggelsen og ved åbningerne til indkøbscentret i 
stueetage. Tagfladerne på den vestlige bygning af Tårnby Torv kan ligeledes for-
vente relativt eksponerede vindforhold med delvis ubehagelig opholdskomfort. 
Vindforholdene vurderes at have en væsentlig påvirkning på de østlige og nordli-
ge områder af taghaven og på tagfladerne af den vestlige bygning, da disse are-
aler planlægges anvendt som rekreativt areal. Påvirkningen vil ligeledes være 
væsentlig på åbningerne af indkøbscentret.  

Afhængigt af bygningernes størrelse og hvorledes den er udsat for vinden, kan 
downwash-effekt skabe forstyrrende vindforhold ved foden af bygningen, hvor 
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folk færdes. Langs bygningernes hjørner tvinges vinden omkring sidernes, hvil-
ket kan generere en cirkulerende hvirvel, som kan medføre kraftige vindstød. 

1.1.5 Indbliksgener 
Indretning af bebyggelsen med detailhandel og hotelfoyer i stueetagen og boli-
ger på de øvre etager betyder, at der ikke vil være direkte indkig fra gadeplan, 
og indbliksgenerne vil være mindre generende. Realisering af lokalplanens ram-
mer og dermed bebyggelse op til 8 etager med højde på maks. 25 meter kan 
desuden medføre risiko for indbliksgener for eksisterende boliger vest for Tårnby 
Torv. Påvirkningen vurderes at være begrænset på grund af afstanden mellem 
bygningerne. 

1.1.6 Almene boliger, rekreative forhold og tilgængelighed 
Med lokalplanen muliggøres etablering af boliger, hvoraf 25 % af boligerne skal 
være almene boliger. Dette vil medføre en positiv men lav påvirkning på befolk-
ningen.  

Lokalplan 143 muliggør derudover, at der etableres nye private- og offentlige 
opholdsarealer, hvilket kan påvirke den rekreative anvendelse af området posi-
tivt, selvom der inddrages et eksisterende grønt areal nord for Sneserevej.  

Med lokalplanen sikres der desuden sammenhæng for bløde trafikanter gennem 
området med etablering af en forbedret cykelstiforbindelse, hvilket vil have posi-
tiv betydning for tilgængeligheden for cyklister og gående både inden for plan-
området og i de omkringliggende områder. 

1.2 Jordbund og arealanvendelse 
I forbindelse med nedrivning af det eksisterende butikscenter og opførelse af et 
nyt center med tilhørende parkeringskælder ved realisering af planforslagene, vil 
der være behov for håndtering af jord. Planområdet er beliggende i byzone og er 
derfor områdeklassificeret som lettere forurenet. Der er derfor anmeldepligt for 
flytning af jord i området, hvilket betyder, at det skal anmeldes til kommunen, 
hvis der flyttes jord fra ejendommen for at sikre, at forurenet jord ikke spredes 
til ikke-forurenede arealer. 

Planerne muliggør etablering af parkeringspladser og opførelse af bebyggelse på 
arealer som i dag fremstår som ubebyggede græsarealer. Planforslagene vil ved 
realisering medføre en påvirkning på jordarealer som ressource ved etablering af 
befæstelse og bebyggelse på ubebyggede arealer, da de ubebyggede arealer 
omfatter en relativt stor del af planområdet. Selvom planområdet suppleres med 
et stort grønt opholdsareal på butikscentrets tag, som kan fungere som erstat-
ning for de tabte grønne arealer, vil dette ikke ændre på, at befæstelsesgraden i 
området forøges. Indvirkningen af en øget befæstelsesgrad vurderes ikke at væ-
re væsentlig, da der er tale om en forøgelse af bygningshøjder samt ny befæ-
stelse af arealer i et forholdsvist fuldt udbygget område.  
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1.3 Luft 
Der forventes en øget trafik inden for planområdet i fremtiden samt i medfør af 
realiseringen af planforslagenes rammer, hvilket vurderes at kunne medføre en 
stigning i luftforureningen i området. 

Spredningsforholdende i området vurderes dog at være så gode, at en realise-
ring af lokalplanen ikke forventes at medføre betydelige påvirkninger af luftkva-
liteten i området og at diffuse luftemissioner fra trafik fortsat vil ligge inden for 
gældende grænseværdier. Påvirkningen af luftkvaliteten vurderes derfor ikke at 
være væsentlig.  

1.4 Materielle goder 
Ombygning og udvikling af Tårnby Torv kan have en betydning for de materielle 
goder inden for planområdet, idet ombygning af Tårnby Torv forventes at bidra-
ge til bedre adgang til detailhandel og service for borgerne. Etablering af bebyg-
gelse og parkering på det ubebyggede areal nord for Sneserevej kan påvirke 
arealet værdi som rekreativt areal. 

Nedrivning af butikscentret og den selvstændige dagligvareforretning forventes 
ikke at medføre tab af materielle goder, da det nye butikscenter vil indeholde de 
samme funktioner som i dag og samtidig forventes de nye faciliteter at medføre 
en positiv påvirkning for området. Nedrivning af cykelskure forventes dog at 
kunne medføre en påvirkning, medmindre disse erstattes i forbindelse med rea-
lisering af bebyggelse nord for Sneserevej. Samlet set vurderes påvirkningen ik-
ke at være væsentlig da forslag til Lokalplan 143 stiller krav om, at der skal 
etableres tilstrækkeligt med cykelparkering. Værdien af de rekreative grønne 
arealer vurderes ikke at blive påvirket væsentligt på grund af arealernes belig-
genhed ud mod Englandsvej. 

1.5 Byrum 
Planerne muliggør opførelse af ny bebyggelse, som i enkelte dele af planområdet 
kan opføres med en større højde end det gældende plangrundlag muliggør. Den 
nye bebyggelse kan have en visuel påvirkning på bylandskabet og på indsigts-
linjen til Tårnby Kirke, som er beliggende i landsbyen syd for planområdet. 

Byggefelterne fastlagt i forslag til Lokalplan 143 er trukket tilbage fra sigtelinjen 
for at fastholde det eksisterende indkig til kirketårnet fra nordgående retning, og 
den eksisterende bebyggelse ved Tårnby Station, bibeholdes i samme højde. 
Vedtagelse og realisering af planforslagene vurderes derfor ikke at medføre en 
påvirkning på indsigtslinjen til Tårnby kirketårn. Dog vurderes muliggørelsen af 
ny og højere bebyggelse i planområdet at kunne medføre en indvirkning i ind-
sigtsoplevelsen mod kirketårnet.  

Samlet set vurderes påvirkningen af byrummet ikke at være væsentlig, da det 
ændrede byggeri, som planforslagene muliggør kun vurderes at ændre byrum-
met lokalt. 
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1.6 0-alternativ 
Med 0-alternativet, som omfatter situationen, hvor Lokalplan 143 og Kommune-
plantillæg 21 ikke vedtages, vil området kunne udvikles, som den gældende lo-
kalplan muliggør. I 0-alternativet lægges op til en centerbebyggelse i to etager 
med parkering på taget, tårne med erhverv og boliger på toppen.  

Samlet set vurderes det, at planerne ikke vil medføre flere væsentlige påvirknin-
ger på miljøet, end en fuld udbygning af området under de eksisterende ram-
mer, da planforslagene vil medføre flere positive eller neutrale miljøpåvirknin-
gerne end negative. 

1.7 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
For at sikre overholdelse af de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj, bør 
der etableres afværgeforanstaltninger i form af: 

› Absorberende facader og støjskærm til sikring af overholdelse af vejledende 
grænseværdier for vejtrafikstøj på opholdsarealerne 

› Lydisolation af facader og vinduer til overholdelse af det indendørs støjni-
veau med lukkede vinduer. 

› Anvendelse af "russervinduer" eller etablering af helt inddækkede altaner til 
overholdelse af det indendørs støjniveau med åbne vinduer. 

For at reducere påvirkningen fra vind, anbefales det at etablere følgende afvær-
geforanstaltninger: 

› Vindafskærmning lokalt for at forbedre vindforholdene på de rekreative are-
aler. 

› Afdække åbningerne til indkøbscentret med glastag hele året.  

› Træer og buske ved bygningernes hjørner for at reducere lokale accelera-
tioner af vinden omkring bygninger. 

Der vurderes ikke at være behov for udarbejdelse af selvstændige overvåg-
ningsforanstaltninger, idet sikring af foranstaltninger til at afværge støjgener 
kan ske i forbindelse med Tårnby Kommunes godkendelse af det konkrete pro-
jekt i forbindelse med realisering af lokalplanens rammer. 
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2 Indledning 
Lokalplan 143 er udarbejdet efter ønske fra bygherre om udvikling af et nyt bu-
tikscenter på Tårnby Torv og udvikling af de omkringliggende arealer, herunder 
stationspladsen og arealerne ovenpå Øresundsmotorvejen. Med Lokalplan 143 
udvides den eksisterende anvendelse til også at omfatte hotel, og området ud-
lægges således til centerformål med mulighed for butikker, hotel, serviceer-
hverv, liberale erhverv, kulturelle formål, restaurationsvirksomheder, kontorer, 
station, boliger, parkeringsarealer samt grønne områder. Herudover muliggøres 
etablering af bebyggelse i en større højde end tidligere.  

Der er i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et kommuneplantillæg.  

Forslag til Lokalplan 143 og Kommuneplantillæg 21 er omfattet af krav om mil-
jøvurdering i miljøvurderingsloven1, hvorfor der skal udarbejdes en miljørapport. 
Denne rapport omfatter en miljøvurdering af Lokalplan 143 og Kommuneplantil-
læg 21. Forud for gennemførelse af miljøvurderingen er der udarbejdet en af-
grænsningsrapport, som har været i høring hos berørte myndigheder. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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3 Forslag til Lokalplan 143  
Forslag til Lokalplan 143 har til formål at fastsætte de planlægningsmæssige 
rammer for etablering af et nyt butikscenter ved Tårnby Torv samt udvikling af 
de omkringliggende arealer, herunder stationspladsen, arealet nord for Snesere-
vej og arealerne ovenpå Øresundsmotorvejen. Lokalplanforslaget har desuden til 
formål at sikre en gennemgående stiforbindelse mellem butikscentret og sta-
tionsbygningen samt at sikre de nuværende sigtelinjer fra krydset Englands-
vej/Sneserevej mod Tårnby Kirkes tårn. 

Lokalplanområdet er beliggende centralt i Tårnby omkring byens trafikknude-
punkt ved Tårnby Station og Øresundsmotorvejen. Lokalplanområdet omfatter 
butikscentret Tårnby Torv, en dagligvareforretning syd for butikscentret, en eta-
geejendom nord for butikscentret, Tårnby Station, den vestlige del af overdæk-
ningen af Øresundsmotorvejen, et mindre areal nordvest for motorvejsoverdæk-
ningen samt området nord for Sneserevej.   

På overdækningen over Øresundsbanen og Øresundsmotorvejen er der store fli-
se- og grusbelagte arealer, lige som der findes arealer med græs og beplant-
ning. Områdets struktur og udtryk bevares i forslag til Lokalplan 143, men en 
del af græsarealet kan inddrages til parkeringsareal efter nærmere aftale med 
Sund & Bælt.  

Lokalplanområdet kan anvendes til centerformål i form af butikker, hotel, servi-
ceerhverv, liberale erhverv, kulturelle formål, restaurationsvirksomhed, konto-
rer, station, boliger, parkeringsarealer samt grønne områder. På butikscentrets 
tag muliggøres etablering af tagterrasse/gårdhave med såvel private som offent-
lige opholdsarealer. Der planlægges desuden for en støjskærm i det nordøstlige 
hjørne af tagterrassen, som i medfør af forslag til Lokalplan 143 må have en 
højde på maks. 3 meter over tagterrassens gulvniveau i byggefelt E mellem 
byggefelt A og B.  

Lokalplanområdet er inddelt i tre delområder. Lokalplanens afgrænsning og op-
delingen i delområder fremgår af Figur 3-1. 

Delområde 1 må anvendes til butikker, hotel, kulturelle formål, restaurations-
virksomhed, serviceerhverv, liberale erhverv, boliger, lobby og indendørs forare-
al til butikker og hotel, parkering samt dertilhørende faciliteter som lager, vare-
indlevering, teknikrum, affaldsrum, sikringsrum og lignende. 

Bebyggelsens stueetage forbeholdes til butiksformål, restauranter, caféer og an-
dre kundeorienterede serviceerhverv. Øvrige etager kan herudover anvendes til 
kontorer, kulturelle formål, foreningsformål, personalerum i forbindelse med bu-
tikkerne, liberale erhverv, hotel og boliger. I kælderen kan der desuden etable-
res lager og pickup til afhentning af varer. 

Delområde 2 må anvendes til parkering. 

Delområde 3 må anvendes til vej-, parkerings- og stationsformål, samt offent-
ligt friareal. 
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Lokalplanen erstatter den gældende Lokalplan 82B og har samme afgrænsning. 
I Lokalplan 82B er der fastlagt rammer for en ud- og ombygning af butikscen-
tret, men de nye planer ligger uden for mulighederne i Lokalplan 82B. I forhold 
til den gældende Lokalplan 82B giver Lokalplan 143 mulighed for, at der kan 
bygges i op til 25 meters højde langs Englandsvej og mod stationen, inden for et 
større areal end Lokalplan 82B giver mulighed for. Der kan ligeledes opføres be-
byggelse i op til 15 meters højde ud mod vejen Tårnby Torv. Mellem det nye by-
center og den eksisterende stationsbygning kan der etableres sammenbindende 
bebyggelse i en etage og med en bygningshøjde på 7 meter over terræn. Be-
byggelse på grunden nord for Sneserevej kan opføres i op til 12,5 meter med 
boliger i etagerne over stueetagen. 

 

Figur 3-1:  Lokalplanens afgrænsning med opdeling i delområder og byggefelter. 
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4 Forslag til Kommuneplantillæg 21 
Kommuneplantillæg 21 omfatter en udvidelse af det nuværende rammeområde 
1.C08. Lokalplanområdet er i dag omfattet af rammeområde 1.C08, der udlæg-
ger området til centerområde i form af kommunecenter, samt rammeområde 
1.D13, der udlægger området til offentlige formål i form af uddannelsesinstitu-
tioner. Den del af rammeområde 1.D13, som omfatter den nordvestlige del af 
lokalplanområdet, ændres til centerområde som en del af rammeområde 1.C08. 

Der kan i dag etableres dagligvarebutikker med en butiksstørrelse på maksimalt 
3.500 m² inden for rammeområde 1.C08. Butiksstørrelsen for dagligvarebutik-
ker hæves med kommuneplantillægget til 5.000 m², så det er i overensstem-
melse med mulighederne i Lokalplan 143. Forhøjelse af butiksstørrelse følger 
ændringer i planlovens2 bestemmelser. Rammen for detailhandel bibeholdes på 
19.000 m².  

Kommuneplantillægget omfatter desuden nedsættelse af kravet til parkering fra 
1 p-plads pr. 100 m² boligetageareal til hhv. 1 p-plads pr. bolig over 100 m² og 
0,5 p-plads pr. bolig under 100 m². Forslag til Kommuneplantillæg 21 omfatter 
derudover en forøgelse af det samlede bruttoetageareal for bebyggelse fra 
30.000 m² til 34.000 m². 

Kommuneplantillægget vil i høj grad omfatte samme område som lokalplanom-
rådet. Kommuneplantillægget omfatter dog også et mindre område syd for lo-
kalplanområdet, som er omfattet af eksisterende Lokalplan 14 – Området om-
kring Tårnby Kirke. Der vil ikke ske byudvikling inden for den del af planområ-
det, som er omfattet af Lokalplan 14. 

 
2 Lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020 om planlægning 
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5 Lovgrundlag og proces for 
miljøvurdering 

Lokalplan 143 og Kommuneplantillæg 21 er omfattet af krav om miljøvurdering 
jf. lovens § 8, stk. 1, nr. 1. Miljøvurderingen vil blive gennemført efter de seks 
trin som ses i Figur 5-1. 

6. OVERVÅGNING
Gennemførelse af den eventuelt planlagte overvågning af planernes mil-
jømæssige konsekvenser. Overvågningsprogrammet vedtages i forbin-

delse med den endelige vedtagelse af planerne.

5. GODKENDELSE OG VEDTAGELSE
Behandling af høringssvar og endelig vedtagelse af Lokalplan 143 og 

Kommuneplantillæg 21. Planerne offentliggøres sammen med en sam-
menfattende redegørelse, som beskriver hvordan miljøvurderingen og 

indkomne høringssvar er taget i betragtning.

4. OFFENTLIG HØRING
Forslag til Lokalplan 143 og Kommuneplantillæg 21 samt tilhørende mil-
jørapport i offentlig høring. Her har offentligheden og berørte myndighe-

der mulighed for at udtale sig.

3. AFGRÆNSNING OG MILJØRAPPORT
Myndigheden udarbejder en miljørapport, der vurderer den sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet af planernes gennemførelse. Den en-
delige afgrænsning fremgår af miljørapporten, sammen med en beskri-
velse af, hvordan relevante høringssvar fra berørte myndigheder er ind-

draget.

1. MYNDIGHEDSHØRING
Høring af berørte myndigheder om afgrænsning af miljørapportens ind-
hold. Høringen er blevet gennemført i perioden 19. august 2019 til 3. 

september 2019

 

Figur 5-1: Grafisk oversigt over faserne i miljøvurderingsprocessen. 

     Myndighedsbehandling: Tårnby Kommune 
     Høringsperiode 
     Aktuel fase i miljøvurderingsprocessen 

5.1 Tilgang og metode i miljøvurderingen 
Miljøvurderingens første del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i 
hvilket omfang planerne forventes at medføre væsentlige indvirkninger på de 
udpegede miljøfaktorer, som er identificeret i afgrænsningsrapporten.  
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Miljøvurderingens anden del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt planer-
ne antages at fremme eller udgøre en hindring for realisering af de miljø- og na-
turmålsætninger, som er beskrevet i nationale strategier og handlingsplaner. 

5.1.1 Afgrænsning, vurdering og kriterier 
I afgrænsningsrapporten er de miljøfaktorer, der sandsynligvis vil blive påvirket 
af gennemførelsen af planernes tiltag, identificeret og fastlagt. De udpegede mil-
jøfaktorer er: 

› Befolkningen og menneskers sundhed 
› Jordbund 
› Jordarealer 
› Luft 
› Materielle goder 
› Landskab 

 
I Tabel 5-1 angives de kriterier og indikatorer, der er anvendt ved vurderingen 
af de sandsynlige miljøpåvirkninger, for hver af de relevante miljøfaktorer. 

Tabel 5-1 Vurderingskriterier, indikatorer og databehov. 

Miljøfaktorer Vurderingskriterier Indikatorer Databehov og 
metode 

Befolkningen og 

menneskers 

sundhed 

› Trafikal tilgængelig-
hed 

› Støj og luftforurening 

› Risiko for ulykker 

› Adgang til boliger 

› Rekreative forhold 

› Skyggepåvirkning 

› Indbliksgener 

› Vindforhold 

Omfanget af påvirkning af 

befolkningen og menne-

skers sundhed som følge 

af: 

› Ændrede adgangsfor-

hold og sammenbin-

ding af stier 

› Øget trafik og æn-

drede parkeringsfor-

hold 

› Etablering af boliger 

ud mod Englandsvej 

› Høj bebyggelse 

› Etablering af offent-

ligt opholdsareal 

Kvalitativ vurdering, 

trafikanalyse, støj-

beregninger, analy-

se af vindforhold og 

skyggediagrammer 
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5.2 Høring af berørte myndigheder 
Afgrænsningsrapporten har været i høring hos berørte myndigheder, som har 
haft mulighed for at kommentere forslaget til afgrænsningen af miljøvurderin-

Jordbund › Håndtering af områ-
deklassificeret jord 

Omfanget af påvirkning af 

jordbunden som følge af: 

› Nedrivning og opfø-

relse af ny bebyggel-

se, herunder etable-

ring af parkerings-

kælder 

Kvalitativ vurdering 

af behov for hånd-

tering af jord 

Jordarealer › Ændret arealanven-
delse 

Omfanget af påvirkning af 

anvendelsen af jordarealer 

som følge af: 

› Etablering af bebyg-

gelse og parkerings-

arealer på ubebygge-

de arealer 

Kvalitativ vurdering 

Luft › Luftforurening Omfanget af påvirkning af 

luft som følge af: 

› Øget trafik 

Kvalitativ vurdering 

Materielle goder › Bedre adgang til de-
tailhandel og service 

› Byliv og opholdsarea-
ler 

Omfanget af påvirkning af 

materielle goder som følge 

af: 

› Ombygning og udvik-

ling af Tårnby Torv 

› Nedrivning af cykels-

kure og mulighed for 

parkering ved Tårnby 

Skole 

Kvalitativ vurdering 

i kombination med 

illustrationer af den 

fremtidige bebyg-

gelse 

 

Landskab › Visuel påvirkning af 
bylandskabet 

› Indsigtslinje til Tårn-
by Kirke 

Omfanget af påvirkning af 

landskab som følge af: 

› Etablering af ny høj 

bebyggelse 

Kvalitativ vurdering 
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gen. Høringen blev gennemført i perioden 19. august 2019 til 3. september 
2019. De hørte myndigheder var: 

› Erhvervsstyrelsen 

› Trafikstyrelsen 

› Slots- og Kulturstyrelsen 

› Tårnby Kommunes Planafdeling 

› Tårnby Kommunes Byggesagsafdeling 

Der er indkommet to høringssvar til afgrænsningsrapporten. Høringssvarene in-
deholdte bemærkninger vedrørende to emner, hhv. byggehøjder, støjpåvirkning 
fra virksomheder samt belysning fra virksomheder og parkeringsarealer. Hø-
ringssvarene har ikke givet anledning til at ændre afgrænsningen af miljøvurde-
ringens indhold. 
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6 Eksisterende forhold 
I dette afsnit redegøres for de eksisterende forhold inden for planområdet.  

Planområdet omfatter Tårnby Torv, som blev opført i 1960'erne. Tårnby Torv er 
et åbent butikscenter med et centralt torv, hvorom butikkerne ligger. Butikscen-
tret er en betonbygning i fortrinsvis to etager med butikker i stueetagen og kon-
torer på 1. sal. Planområdet omfatter desuden en dagligvareforretning og Tårn-
by Station, som er beliggende syd for butikscentret. Syd for stationen løber Øre-
sundsmotorvejen under terræn, og på det store betondæk over motorvejen er 
der græsplæne, træbevoksning og grusplads. Øst for butikscentret er der en 
buslomme ved Englandsvej og nord for Tårnby Torv ligger en etageejendom i ot-
te etager. Planområdets afgrænsning fremgår af Figur 6-1. 

Planområdet afgrænses mod vest af vejen Tårnby Torv, mod nord af Tårnby 
skole, mod øst af Englandsvej og mod syd af Tårnbys oprindelige landsby og 
Tårnby Kirke. 

 

Figur 6-1: Planområdets afgrænsning, Tårnby Kommune. 

6.1 Befolkning og menneskers sundhed 

6.1.1 Trafikforhold 
Området omkring Tårnby Torv Center indeholder et af de store trafikale knude-
punkter på Amager. Knudepunktet består af tilslutningsanlæg 18, der munder 
ud i Englandsvej, som forbinder det nordlige og sydlige Amager. Der er i den ek-
sisterende situation store forsinkelser på Tårnby Torv og Sneserevej3. Der er 
desuden trængsel på Englandsvej i sydlig kørselsretning.  

 
3 NIRAS (december 2018): Trafikanalyse ved Tårnby Torv, og NIRAS (februar 
2020): Trafikanalyse ved Tårnby Torv 



     
MILJØVURDERING AF LOKALPLAN 143 OG KOMMUNEPLANTILLÆG 21 FOR TÅRNBY TORV  21  

C:\pdf\in\f6edb602-f18d-4fca-8da3-70635eea7698.docx  

 
Figur 6-2 Oversigtsbilledes over Tårnby Torv center og omkringliggende område, 

NIRAS (2020) 

Nord for tilslutningsanlæg 18 ligger Tårnby Torv Center og Tårnby Station, ad-
gangen hertil opnås via et signalreguleret kryds mellem Englandsvej/Snesere-
vej/Vinkelhuse (Kryds B). Fra Sneserevej kan der opnås adgang til Tårnby Torv 
(Kryds A). Tårnby Station ligger i den sydlige del af Tårnby Torv. 

Spidstimen og spidskvarteret med tidsrum og antallet af registreringer fremgår 
af Figur 6-3 nedenfor.  
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Figur 6-3 Spidstime og spidskvarter på baggrund af det totale antal registreringer i 
kryds A og B, NIRAS (2020) 

De store trafikale forsinkelser i planområdet viser sig også på kølængderne, med 
trafikalt sammenbrud på Sneserevej, som forplanter sig til Tårnby Torv. 

6.1.2 Støj 
Planområdet påvirkes af støj fra Øresundsmotorvejen, Englandsvej og Snesere-
vej. Støjniveauet inden for planområdet ligger på mellem 55 og 75 dB. Det høje-
ste støjniveau ses tæt på Øresundsmotorvejen og Englandsvej og det laveste 
støjniveau ses inden for det eksisterende butikscenter. Støjkortet fremgår af Fi-
gur 6-4. 

 

Figur 6-4:  Støj fra veje, Miljøstyrelsen. 

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj fremgår af Miljøstyrelsens vejled-
ning om støj fra veje4. Den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj er Lden 63 
dB for hoteller og kontorer og Lden 58 dB for boligområder og opholdsarealer. 

En del af planområdet er omfattet af støjzonen omkring lufthavnen, hvor der ik-
ke må planlægges for nye boligområder eller udlægges nye byområder. Støjzo-

 
4 Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". 
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nen omfatter kun en mindre del af den østlige del af lokalplanområdet og bygge-
felterne er således ikke omfattet. 

Det fremgår af kommuneplanen, at planer for områder, der omfatter støjfølsom 
bebyggelse, skal indeholde bestemmelser om, at det indendørs støjniveau ikke 
må overstige 30 dB for sove- og opholdsrum i boliger og institutioner og 35 dB 
for støjfølsomme erhverv (hoteller, kontorer o.lign.). 

6.1.3 Vindforhold 
Når vind passerer hen over et tætbebygget bymiljø, vil der opstå storskala 
hvirvler (turbulens), der hvor vinden passerer hen over bygningstage. Der vil 
opstå kanalstrømninger, der hvor vinden fanges mellem bygningsfacader. Gene-
relt set vil vindforhold omkring bygninger være bestemt af gennemstrømningen 
af hele det omkringliggende område, fordi gennemstrømningen fører til kom-
plekse samspil mellem vinden og bygningsstrukturerne. Samtidig vil høje byg-
ninger, der skyder betydeligt op over omkringliggende bebyggelse, fange vinden 
og føre den ned langs facaden mod jordniveau.  

De eksisterende forhold i planområdet er karakteriseret ved en relativt homo-
gen, lav bebyggelse (med undtagelse af det 8 etager høje tårn nord for centret) 
samt ubebyggede arealer i og omkring planområdet. Denne form for bebyggelse 
skaber udpræget læ for vinden, da den vil have en tendens til at passere hen 
over bygningerne frem for at blive trukket ned på gadeplan.  

6.1.4 Rekreative forhold 
Planområdet indeholder i dag offentlige opholdsarealer ved motorvejsoverdæk-
ningen i den sydlige del af planområdet. Desuden er der nord for Sneserevej et 
grønt område, som anvendes rekreativt (Der er desuden adgang til boldbaner 
fra planområdet under eksisterende forhold).  

6.2 Jordbund 
Der er ikke registreret forurenet jord på vidensniveau 1 eller 2 inden for planom-
rådet, men området er områdeklassificeret som lettere forurenet, da arealet er 
beliggende i byzone. Den lettere forurening findes især i byerne og stammer ty-
pisk fra længere tids forureningspåvirkning fra flere kilder såsom bilers udstød-
ning og industriens emissioner. 

Flytning af jord i områder, der er områdeklassificeret, skal anmeldes til kommu-
nen for at sikre, at forurenet jord ikke spredes til ikke-forurenede arealer.  

6.3 Arealanvendelse 
Tårnby Kommune er omfattet af Fingerplan 2019, som er det gældende lands-
plandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Planområdet ligger i det indre 
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storbyområde, på nær den sydligste del af planområdet langs Øresundsmotor-
vejen, som ligger inden for det ydre storbyområde.  

Tårnby Station er en knudepunktsstation, og planområdet ligger i et sta-
tionsnært kerneområde, hvilket omfatter området inden for en 600 meter zone 
fra stationen. Ifølge Fingerplan 2019 skal kommuneplanlægningen blandt andet 
sikre, at stationsnære områder udnyttes med bebyggelsesprocenter, der mod-
svarer den centrale beliggenhed og gode tilgængelighed. Ved knudepunktssta-
tioner skal det tilstræbes, at en del af de stationsnære byggemuligheder forbe-
holdes regionale funktioner, herunder kontorerhverv. 

En mindre del af planområdet ligger inden for et "område uden for lufthavn med 
restriktioner". Inden for områder uden for lufthavn med restriktioner, må byzo-
nearealer, der ikke er bebygget med boligbebyggelse, ikke i en kommuneplan 
eller i en lokalplan udlægges til boligbebyggelse. Det berørte område omfatter 
en lille del af den østlige del af lokalplanområdet, og byggefelterne er således ik-
ke omfattet. "Område uden for lufthavn med restriktioner" er vist på Figur 6-5. 

På tværs af planområdet er der udpeget en overordnet rekreativ sti. Det over-
ordnede rekreative stinet har kontakt til hovedstadsområdets trafikale knude-
punkter og tjener således et todelt formål. Udover at kunne anvendes til længe-
re vandre- eller cykelture, understøtter det overordnede stinet muligheden for at 
kombinere rejser. Det overordnende rekreative stinet er vist på Figur 6-5. 

 

Figur 6-5:  Fingerplan 2019 - det indre og ydre storbyområde, område uden for luft-
havn med restriktioner og rekreative stier. 

Planområdet er omfattet af Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområ-
det, hvor området Tårnby Torv er udpeget til bymidte. Planområdet er beliggen-
de i et område, som i Kommuneplan 2014-2026 er udlagt til centerområde - 
kommunecenter. Detailhandelsstrukturen i Tårnby Kommune er overvejende 
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rettet mod at servicere kommunens egne borgere primært med dagligvarer og 
de almindeligste udvalgsvarer. 

Planområdet er i Tårnby Kommuneplan 2014-2026 omfattet af kommuneplan-
rammerne 1.C08 og 1.D13. Kommuneplanramme 1.C08 udlægger området til 
centerområde, boligområde, bycenter, større rekreativt område og trafiktermi-
nal. Kommuneplanramme 1.D13 udlægger området til område til offentlige for-
mål med uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, boligområde og trafi-
kanlæg. Områderne omkring planområdet er mod vest udlagt til boligområde og 
mod øst udlagt til boligområde og rekreativt område. Kommuneplanrammerne 
fremgår af Figur 6-6. 

 

Figur 6-6:  Kommuneplanrammer i og omkring planområdet 

Planområdet er omfattet af lokalplan 82B og har samme afgrænsning. Lokalplan 
82B udlægger området til centerområde i form af butikker, serviceerhverv, kul-
turelle formål, restaurationsvirksomhed, kontorer, station, boliger, parkeringsa-
realer og grønne områder. Det gældende lokalplanområde fremgår af Figur 6-7. 
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Figur 6-7:  Lokalplaner inden for og omkring planområde for lokalplan 143 

6.4 Luft 
Planområdet er i dag påvirket af luftforurening fra de omkringliggende veje, 
hvor der kører mange biler. Øresundsmotorvejen og Sneserevej ligger inden for 
planområdet og Englandsvej grænser op til planområdet mod øst.  

 

Figur 6-8 Luftkvalitet ved Tårnby Torv Center, DCE – Nationalt Center for Miljø og 
Energi ved AU: Luften på din vej, 2012 

Spredningsforholdende i området er dog gode, idet den eksisterende bebyggelse 
er forholdsvis lav. Som det fremgår af Figur 6-8, er grænseværdierne for miljø-
belastende stoffer i luften overholdt i planområdet. Grænseværdierne er angivet 
i parentes til de enkelte miljøbelastende stoffer. 

6.5 Landskab 
Planområdet er beliggende i byzone og ligger uden for områder udpeget som be-
varingsværdigt landskab og særligt værdifulde landskaber i Kommuneplan 2014-
2026. Planområdet grænser mod syd op til Tårnbys oprindelige landsby, hvor 
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der findes bevaringsværdige bygninger og Tårnby Kirke. Dette område er omfat-
tet af en bevarende lokalplan. Bevaringsværdige bygninger skal som udgangs-
punkt sikres via lokalplanlægning mod nedrivning, ombygning og forringelser.  

Området består af butikscenter, torv, bygninger fra 1960'erne og stationsområ-
de. Planområdet er fladt og der er i dag udsigt til Tårnby Kirke samt til Tårnby 
Skole nord for planområdet.    

6.6 0-alternativet 
0-alternativet er i denne sammenhæng fastlagt som den udvikling, der kan for-
ventes inden for planområdet, hvis Lokalplan 143 og Kommuneplantillæg 21 ik-
ke vedtages.  

Hvis Lokalplan 143 ikke vedtages, vil det være bestemmelserne i den gældende 
Lokalplan 82B som er gældende. Med Lokalplan 82B er områdets anvendelse 
fastlagt til butikker, serviceerhverv, kulturelle formål, restaurationsvirksomhed, 
kontorer, station, boliger, parkeringsarealer samt grønne områder. I Lokalplan 
82B er der fastlagt rammer for ud- og ombygning af butikscentret, men ram-
merne rummer dog ikke de samme ud- og ombygningsmuligheder, som ønskes 
muliggjort med Lokalplan 143. Nugældende Lokalplan 82B muliggør ikke bebyg-
gelse nord for Sneserevej. Inden for delområde 1 varierer byggeriets maksimale 
højder fra 4,5 meter til 25 meter og ingen del af en bygning må overstige 25 
meter. Det samlede bruttoetageareal må ikke overstige 30.000 m².  

I 0-alternativet lægges op til en centerbebyggelse i to etager med parkering på 
taget, tårne med erhverv og boliger på toppen.  
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7 Miljøvurdering 

7.1 Befolkningen og menneskers sundhed 

7.1.1 Trafikafvikling 
De nye aktiviteter, som planerne muliggør, herunder udvikling af et nyt butiks-
center og etablering af boliger, forventes at medføre øget trafik i området.  

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udarbejdet trafikanalyser5, 
hvori det er blevet identificeret, at virkeliggørelse af lokalplanens muligheder vil 
medføre øget trafik i fremtiden samt trafikafviklingsproblemer. I den eksisteren-
de situation er der trafikalt sammenbrud på Sneserevej og Tårnby Torv og dette 
forværres yderligere i fremtiden. Der er derudover også trængsel på Englands-
vej ved tilslutningsanlægget – primært i højresvingssporet mod København – 
hvilket forplanter sig i de øvrige kryds. Der er blevet udarbejdet en række for-
skellige løsningsforslag til de identificerede trafikafviklingsproblemer. Løsnings-
forslagene er blevet analyseret med mikrosimuleringsprogrammet VISSIM. Trafi-
kanalysen fremkommer med resultater for forsinkelse, kølængde og rejsetid for 
en række forskellige scenarier. Indledningsvist blev det foreslået at udvide det 
signalregulerende kryds som en afværgeforanstaltning og senere blev løsnings-
mulighederne udvidet til at kigge på en adgang direkte fra Englandsvej (rampe 
under Englandsvej). Den trafikale løsning med en rampe under Englandsvej er 
blevet bearbejdet yderligere og løsningen har vist sig at være uhensigtsmæssig 
af forskellige årsager, herunder blandt andet geometri og økonomi. På baggrund 
heraf arbejdes der videre med en løsning uden ramper under Englandsvej – sce-
narie 5.A.3. Scenarie 5.A.3 er vist på Figur 7-1.  

 
5 NIRAS (december 2018): Trafikanalyse ved Tårnby Torv, NIRAS (februar 
2020): Trafikanalyse ved Tårnby Torv, NIRAS (april 2020), og NIRAS (juni 
2020) 
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Figur 7-1:  Trafikalt scenarie (Scenarie 5.A.3) som vurderes at være den bedste trafi-
kale løsning i Trafikanalysen for Tårnby Torv (NIRAS 2020). 

I Scenarie 5.A.3 udvides vejkrydsene Sneserevej/Englandsvej og Snesere-
vej/Tårnby Torv. 

Forslag til Lokalplan 143 indeholder bestemmelser til sikring af gode trafikale 
løsninger i området, som både sikrer gode adgangsforhold til centerområdet 
samt en mere smidig trafikafvikling i nærområdet. Lokalplan 143 indeholder be-
stemmelser om, at Sneserevej på strækningen mellem Tårnby Torv og Eng-
landsvej kan udvides med op til 6 meter mod nord. Derudover indeholder lokal-
planforslaget bestemmelse om, at vejen Tårnby Torv forlænges med vejforbin-
delsen c-d som vist på Figur 7-2.  
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Figur 7-2: Lokalplankort med vejadgange, Tårnby Kommune 

Konklusion: Trafikanalysen viser, at udbygning af krydset Englandsvej/Snesere-
vej betyder, at trafikken kan afvikles tilfredsstillende og ikke dårligere end den 
nuværende situation. Løsningen vil derfor ikke standse trafikafviklingsproble-
merne, men den vil bidrage til en forbedring af forholdene. Der er i Tårnby Kom-
mune flere byudviklingstiltag og planer om en evt. udvidelse af ramper til mo-
torvej. Der kan i denne forbindelse ske justeringer af den valgte løsningsmodel 
for afvikling af trafik i området. 
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Det vurderes på den baggrund, at vedtagelse og realisering af forslag til Lokal-
plan 143 og forslag til Kommuneplantillæg 21 ikke vil medføre væsentlig indvirk-
ning på trafikafviklingen i området omkring Tårnby Torv.  

7.1.2 Risiko for ulykker 
De nye aktiviteter, som planerne muliggør, forventes at medføre mere trafik i 
området, hvilket kan øge risikoen for ulykker. 

I forbindelse med trafikanalysen er der foretaget en screening af trafiksikkerhe-
den for de eksisterende forhold. Screeningen viser, at der forekommer uhen-
sigtsmæssige krydsninger af bløde trafikanter på Englandsvej og Sneserevej, 
hvilket forringer trafiksikkerheden. De uhensigtsmæssige krydsninger forekom-
mer uden for de tiltænkte krydsningspunkter for bløde trafikanter. 

Af Lokalplan 143 fremgår det, at der skal foretages en række trafikale ændringer 
i forbindelse med udviklingen i området. Planområdets vejstruktur bevares, men 
som trafikanalysen viser, er der behov for at udvide vejkrydsene mellem Snese-
revej og Englandsvej og mellem Sneserevej og Tårnby Torv. Der skal sikres 
sammenhæng for de bløde trafikanter gennem området. Den eksisterende sti 
under Englandsvej kobles sammen med stiforbindelsen langs motorvejen mod 
Villestoftevej i form af en sti på tværs af stationspladsen helt eller delvist under 
terræn. Det sikres desuden, at den eksisterende sti langs Englandsvej og stien 
mellem stationspladsen og Tårnby Landsby fastholdes, og at der etableres en 
stiforbindelse langs motorvejen mellem Svanninge Allé og Fællesstien mod Ve-
stre Bygade. 

De trafikale ændringer som følge af bestemmelserne for Lokalplan 143 forventes 
kun i mindre grad at forbedre trafiksikkerheden i forhold til de uhensigtsmæssi-
ge krydsninger af bløde trafikanter på Englandsvej og Sneserevej. Der vil fortsat 
være risiko for uhensigtsmæssige krydsninger på Sneserevej, men på Englands-
vej kan sammenkobling af den eksisterende sti under Englandsvej med stiforbin-
delsen langs motorvejen, medføre en forbedring. 

Konklusion: Da der ikke forventes markante ændringer i vejstrukturen og til-
gængeligheden for bløde trafikanter på Sneserevej og Englandsvej, vurderes 
det, at trafiksikkerheden vil være forringet på samme niveau som i dag eller 
værre, når der sker en øgning i trafikken i området. Det vurderes på den bag-
grund, at der er en påvirkning af trafiksikkerheden, men denne vurderes ikke at 
være væsentlig. 

7.1.3 Støj 
Planområdet belastes i dag af trafikstøj fra Øresundsmotorvejen, Englandsvej og 
Sneserevej.  
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Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen gennemført trafikstøjbereg-
ninger for området6. Vejtrafikstøjen er beregnet for Sneserevej, Englandsvej og 
Øresundsmotorvejen på opholdsarealer og på facaden af det nye byggeri. Trafik-
beregningerne er gennemført med udgangspunkt i fremskrevne trafiktal fra tra-
fikanalysen, som er udarbejdet for Tårnby Torv.. 

Trafikstøjberegningerne er gennemført for følgende situation: Byggeri med er-
hverv i stuen og på 1. sal, 6 etager med bolig oven på disse med erhverv på 2. 
sal langs den østlige facade og et 6 etagers hotel oven på stuen og 1. sal på den 
sydlige ende af byggeriet. Herudover 2 etagers erhverv ovenpå stuen og 1. sal 
langs den vestlige facade. Oven på 1. salen er der udendørs opholdsarealer. 
Støjen i området har i udarbejdelse af planforslaget givet anledning til at ændre 
lokalplanens byggefelter således, at der nu arbejdes med en sammenhængende 
bebyggelse mod Englandsvej, der skærmer opholdsarealerne i gårdrummet, 
samt at facader mod Englandsvej etableres med ikke-reflekterende facademate-
rialer. 

På støjkortene på Figur 7-3 og Figur 7-4 angiver rød, lilla og blå overskridelser 
af vejledende støjkrav på opholdsarealer samt på facader af boliger (Lden 58 
dB). Lilla og blå angiver overskridelser af vejledende støjkrav på facader af hotel 
og kontorer (Lden 63 dB). Som det fremgår af Figur 7-3 viser støjberegninger-
ne, at der vil være betydelige overskridelser af de vejledende grænseværdier for 
vejtrafikstøj på opholdsarealer omkring byggeriet, mens de vejledende støjkrav 
overvejende er overholdt på taghaverne inde i gårdrum.  

 
6 NIRAS (februar 2019): AP Pension – Tårnby Torv – Trafikstøj, NIRAS (juni 
2020): AP Pension – Tårnby Torv – Trafikstøj, og NIRAS (juli 2020): AP Pension 
– Tårnby Torv 
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Figur 7-3:  Støjkort fra trafikstøj, 1,5 meter over terræn (NIRAS 2020). 

Der er overskridelser af de vejledende støjgrænser på alle facader, som vender 
væk fra gårdrum på byggeriet syd for Sneserevej. For byggeriet nord for Snese-
revej gør dette sig også gældende, med undtagelse af ca. halvdelen af de nord-
vendte facader. Ind mod gårdrummet på byggeri syd for Sneserevej er der kun 
enkelte overskridelser, dette i størst omfang på vestvendte facader. I gårdrum-
met på byggeriet nord for Sneserevej er der overskridelser på godt halvdelen af 
facaderne, og i størst grad sydvendte facader. 

Støjrapporten indeholder forslag til støjreducerende foranstaltninger, som kan 
sikre, at de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes på opholdsa-
realerne. Ved at minimere lydrefleksionen fra etageboligerne langs Englandsvej 
og opsætte en max. 3 meter høj støjskærm i det nordøstlige hjørne af opholdsa-
realet på bycentrets tagterrasse samt støjskærme med en højde på 1,5 meter 
omkring gårdrummet ind til bygningen nord for Sneserevej, kan støjniveauet på 
opholdsarealerne reduceres. En ikke-reflekterende facade er en facade, hvor 
man enten dæmper refleksionen fra facaden ved at opsætte et absorberende 
materiale eller spreder støjen ved at arbejde med forskellige fremspring på faca-
den.  

Resultatet af beregningerne for denne situation er vist i Figur 7-4, hvoraf det 
fremgår, at de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj på 58 dB er overholdt 
på opholdsarealerne på taget af bebyggelsen syd for Sneserevej. I gårdrummet 
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på byggeriet nord for Sneserevej er der fortsat overskridelser af de vejledende 
grænseværdier for vejstøj. 

 

Figur 7-4:  Støjkort fra trafikstøj, 1,5 meter over terræn, som viser støjscenariet, hvor 
der er ingen refleksion fra boligbyggeri og en 2 meter høj støjskærm i det 
nordøstlige hjørne af opholdsarealet (NIRAS, 2020) 

Lokalplanen stiller krav til, at der højst må være et støjniveau på 46 dB inden-
dørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer. Med lukkede vinduer må støjni-
veauet ikke overstige 33 dB i beboelses- og opholdsrum i bebyggelse til boliger, 
hoteller, kollegier og lignende og 38 dB i bebyggelse til kontorer og lignende.  

Overholdelse af det indendørs støjniveau med lukkede vinduer kan sikres ved at 
anvende lydruder med tilstrækkelig lydisolation i alle støjbelastede facader samt 
lydisolation i facaderne. Overholdelse af det indendørs støjniveau med åbne vin-
duer kan sikres ved at benytte de såkaldte "russervinduer" eller at lave helt ind-
dækkede altaner, så der er en ekstra facade til at afværge støjen. 

Konklusion: Ved etablering af de beskrevne afværgeforanstaltninger forventes 
der ikke at være en støjpåvirkning på boliger og opholdsarealer på tagterrassen 
på Tårnby Torv Center eller på opholdsarealet i gården for boligbebyggelse nord 
for Sneserevej. Der vil dog fortsat være betydelige overskridelser af de vejle-
dende grænseværdier for vejtrafikstøj på arealer omkring byggeriet. Disse area-
ler skal primært anvendes som færdselsarealer i form af fortov, stationsforplads 
og parkeringspladser, og det vurderes derfor ikke at påvirkningen vil være væ-
sentlig. 
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7.1.4 Skyggepåvirkning 
Planerne muliggør etablering af bebyggelse i op til 8 etager og i en højde på op 
til 25 meter. Etablering af høj bebyggelse kan medføre skyggepåvirkning på de 
omkringliggende arealer. 

Arkitema Architects har udarbejdet skyggediagrammer7 for bebyggelsesplanen, 
som er grundlaget for lokalplanen. Skyggediagrammerne er udarbejdet for 
marts, juni (sommersolhverv), september og december (vintersolhverv) for fire 
forskellige tidspunkter af dagen, henholdsvis kl. 9, 12, 15 og 18. Da en eventuel 
skyggepåvirkning i marts er næsten sammenfaldende med skyggepåvirkninger i 
september, refereres i miljørapporten kun til skyggediagrammer for marts må-
ned (jævndøgn). I miljøvurderingen anvendes et scenarie, hvor bebyggelse i 
byggefelt D må opføres i op til 4 etager. I vurderingen af skyggernes påvirkning 
tages kun udgangspunkt i den nye bebyggelse i området (lokalplanens byggefel-
ter B, C, D og G), som omfatter bebyggelsen ud mod Englandsvej og bebyggel-
sen nord for Tårnby Station, som må opføres i op til 25 meters højde, bebyggel-
sen ud mod Tårnby Torv mod vest, som må opføres i op til 15 meters højde, 
samt bebyggelse nord for Sneserevej, som må opføres i op til 12,5 meter. Byg-
gehøjde for byggefelt A fastholdes i den eksisterende begrænsning på 25 meter.  

Skyggediagrammer for marts fremgår af figurerne Figur 7-5,Figur 7-6, Figur 7-7 
og Figur 7-8. 

Marts kl. 09.00 

Skygger fra bebyggelsen nord for Sneserevej påvirker arealet nord for planom-
rådet, som rummer Tårnby Skole. Inden for planområdet påvirkes størstedelen 
af opholdsarealet samt vej- og parkeringsarealerne vest for bebyggelsen belig-
gende ud mod Tårnby Torv. Hele opholdsarealet nord for Sneserevej påvirkes.  

 

 
7 Arkitema Architects (januar 2019): Tårnby Torv – Skyggediagrammer baseret 
på Tårnby Torv mappe af 05.12.2018 (scenarie 2), og Arkitema Architects (juni 
2020): Tårnby Torv – Solstudier.  
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Figur 7-5: Skyggediagram marts kl. 09.00, NIRAS 

Marts kl. 12.00 

Skygger fra bebyggelsen nord for Sneserevej påvirker arealet nord for planom-
rådet. Inden for planområdet påvirkes den sydlige og vestlige del af opholdsare-
alet samt et mindre areal øst for bebyggelsen, som er beliggende ud mod Eng-
landsvej. Hele opholdsarealet nord for Sneserevej påvirkes. 

 

Figur 7-6: Skyggediagram marts kl. 12.00, NIRAS 

Marts kl. 15.00 

Skygger fra bebyggelsen, som er beliggende ud mod Englandsvej, påvirker den 
vestlige del af Englandsvej. Skygger fra bebyggelse nord for Sneserevej påvirker 
Tårnby Skole nord for planområdet. Skygger fra bebyggelsen ud mod Tårnby 
Torv påvirker den vestlige del af opholdsarealet. Hele opholdsarealet nord for 
Sneserevej påvirkes. 

 

Figur 7-7: Skyggediagram marts kl. 15.00, NIRAS 
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Marts kl. 18.00 

Skygger fra bebyggelsen påvirker hele opholdsarealet samt Englandsvej og vej- 
og parkeringsarealerne vest for bebyggelsen beliggende ud mod Tårnby Torv.  

Skygger fra bebyggelse nord for Sneserevej påvirker Tårnby Skole nord for plan-
området. Opholdsarealerne inden for planområdet er påvirket af skygger i varie-
rende omfang i løbet af dagen. 

 

Figur 7-8: Skyggediagram marts kl. 18.00, NIRAS 

Skyggediagrammer for juni fremgår af figurerne Figur 7-9,Figur 7-10, Figur 7-11 
ogFigur 7-12. Der er ikke udarbejdet skyggediagrammer for tidligere og senere 
tidspunkter på dagen i juni måned, f.eks. klokken 06.00 og klokken 21.00, hvor 
skyggerne er lange.  

Juni kl. 09.00 

Skygger fra bebyggelsen påvirker ikke arealer uden for planområdet. Inden for 
planområdet påvirkes den østlige del af opholdsarealet og vej- og parkeringsare-
alerne vest for bebyggelsen beliggende ud mod Tårnby Torv.  
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Figur 7-9: Skyggediagram juni kl. 09.00, NIRAS 

Juni kl. 12.00 

Skygger fra bebyggelsen påvirker ikke arealer uden for planområdet. Inden for 
planområdet påvirkes en mindre del af opholdsarealet mod syd. 

 

Figur 7-10: Skyggediagram juni kl. 12.00, NIRAS 

Juni kl. 15.00 

Skygger fra bebyggelsen påvirker ikke arealer uden for planområdet. Inden for 
planområdet påvirkes arealet øst for bebyggelsen, som er beliggende ud mod 
Englandsvej og en mindre del af opholdsarealet mod vest. 
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Figur 7-11: Skyggediagram juni kl. 15.00, NIRAS 

Juni kl. 18.00 

Skygger fra bebyggelsen beliggende ud mod Englandsvej påvirker Englandsvej, 
som er beliggende uden for planområdet. Skygger fra bebyggelsen beliggende 
ud mod Tårnby Torv påvirker den vestlige del af opholdsarealet. Derudover på-
virkes byrum nord for Sneserevej ud mod Englandsvej af bebyggelse i byggefelt 
G. 

Skygger fra bebyggelsen påvirker ikke bygninger eller opholdsarealer uden for 
planområdet i juni (sommersolhverv). Der formodes dog at være en skyggepå-
virkning tidligt om morgenen og sent på dagen i mindre omfang. 

 
Figur 7-12: Skyggediagram juni kl. 18.00Skyggediagrammer for december 
fremgår af Figur 7-13Figur 7-14 og Figur 7-15. 
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December kl. 09.00 

Skygger fra bebyggelsen påvirker arealer uden for planområdet mod nordvest. 
Inden for planområdet påvirkes hele opholdsarealet af skygger fra bebyggelsen 
ud mod Englandsvej og bebyggelsen mod Tårnby Station. 

 

Figur 7-13: Skyggediagram december kl. 09.00. 

December kl. 12.00 

Skygger fra bebyggelsen påvirker arealer uden for planområdet mod nord. Det 
er dog ikke en væsentlig ændring i forhold til den nuværende skyggepåvirkning 
fra boligblokken. Inden for planområdet påvirkes den sydlige og vestlige del af 
bebyggelsens opholdsarealer af skygger fra bebyggelsen beliggende mod Tårnby 
Station. 

 

Figur 7-14: Skyggediagram december kl. 12.00. 
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December kl. 15.00 

Skygger fra bebyggelsen påvirker arealer uden for planområdet mod nordøst. 
Inden for planområdet påvirkes hele opholdsarealet af skygger fra bebyggelsen 
mod Tårnby Torv mod vest og bebyggelsen mod Tårnby Station. 

Bebyggelsen påvirker boliger og opholdsarealer både uden for og inden for plan-
området. 

 

Figur 7-15: Skyggediagram december kl. 15.00. 

Konklusion: Samlet set vil bebyggelsen påvirke boligområder og opholdsarealer 
uden for planområdet i december og om aftenen ved jævndøgn i marts og sep-
tember, samt aften og morgen i juni, hvor skyggerne er lange. Inden for plan-
området vil opholdsarealet hovedsageligt være påvirket med skygger i december 
og i aften- og morgentimerne omkring jævndøgn i marts og september. Da 
skyggepåvirkningen kun finder sted få timer om dagen i løbet af året, vurderes 
påvirkningen ikke at være væsentlig. 

7.1.5 Vindforhold 
Forslag til Lokalplan 143 og Kommuneplantillæg 21 muliggør forøget og forhøjet 
bebyggelse ved og omkring Tårnby Torv. Dette kan ved realisering medføre æn-
dringer i vindforholdene omkring bygningerne i planområdet. 

FORCE Technology har udarbejdet et notat vedrørende vindmiljø omkring den 
planlagte bebyggelse på Tårnby Torv8. I vurderingen af vindmiljøet er der an-
vendt vindmiljø-data fra DMI's vejrstation ved Københavns Lufthavn (station 
06180). Der er taget udgangspunkt i de mest hyppige vindretninger i løbet af 
året. Den primære vindretning er vest-sydvestlig retning med en fremherskende 
vindhastighed omkring 6 m/s. Vurderingen kombinerer aerodynamiske betragt-
ninger af vindstrømning omkring bygninger med statistisk information angående 

 
8 'Vindmiljø Tårnby Torv', FORCE Technology, august 2020. 
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vindretning og karakteristiske vindhastigheder. Resultaterne af vurderingen vi-
ser følgende:  

› Taghaven er relativt godt beskyttet mod de hyppigste vindretninger. Vind 
fra vestlige retninger vil sandsynligvis blive fanget af de højere bygninger 
på den østlige side af taghaven og medføre vindgene på denne side. 

› Byggeriet på sydsiden vil skærme den sydlige halvdel af taghaven fra vind 
fra sydlige retninger, men den nordlige halvdel vil være mere eksponeret. 
Den ca. 8-etager høje bygning på nordsiden kan fange vind fra sydlige ret-
ninger og omdirigere en del af strømningen ned på taghaven. 

› Taghaven har to åbninger til indkøbscentret i stueetagen. Åbninger har en 
betydelig størrelse og man kan gå ud fra, at noget af vindstrømningen i 
taghaven vil kunne mærkes i stueetagen ved disse åbninger. Afhængig af 
forbindelsen af åbningsområder med hinanden eller indgangsområdet til 
indkøbscentret kan der opstå ubehagelige situationer. Problematikken bort-
falder, hvis åbningerne er afdækket året rundt med et glastag. 

› Tagfladerne på de vestlige boligbygninger skal muligvis bruges til ophold. 
Vindforhold vil her for vestlige vinde være moderat, men for vind fra syd vil 
man kunne forvente relativt eksponerede vindforhold med delvis ubehagelig 
opholdskomfort. 

› På grund af de relativt åbne omkringliggende omgivelser vil de ydre arealer 
langs Tårnby Torv generelt være moderat eksponeret for vind fra forskellige 
retninger. I visse dele kan der opstå lægivende effekter fra nabobygninger 
eller facadeelementer. 

› Byggeriet nord for Sneserevej skærmer gårdområdet fra syd, men åbner 
lidt op mellem bygninger ved den vestlige og østlige ende, hvor man vil for-
vente forøget vindhastigheder mellem bygningerne. Resten af gårdarealet 
vil vise et moderat til behageligt vindforhold.  

Vurderingen er illustreret på Figur 7-16. 
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Området er vurderet værende inden for kategorierne A, B og C. 

Strømningsforhold omkring høje bygninger kan have betydning for vindforhold 
ved foden af bygningen i terrænhøjde. På facaden opstrøms tvinges vinden 
rundt om bygningen. Afhængigt af krydsvindens størrelse, tvinges en stor del af 
vinden over bygningen og den resterende del af vinden fordeles omkring siderne 
af bygningen. Udover den opadrettede og sideværts vindstrømning, bliver en del 
af vinden tvunget ned mod terrænet, kaldet downwash-effekt. Afhængigt af 
bygningens størrelse, og hvorledes den er udsat for vinden, kan denne effekt 
skabe forstyrrende vindforhold ved foden af bygningen i terrænhøjde, hvor folk 
færdes. Bagsiden af bygningen kan generelt betragtes som afskærmet for vin-
den, hvilket betyder at vinden strømmer med en lav hastighed, som i mange til-
fælde ikke betragtes som ubehagelig. Men langs bygningens hjørner tvinges vin-
den omkring siderne, hvilket genererer en cirkulerende hvirvel med højere vind-
hastigheder. Denne hvirvel kan være forholdsvis ustadig, hvilket medfører kraf-
tige vindstød. 

Det anbefales, at udsatte områder, hvor stillesiddende/-stående ophold er i fo-
kus, afskærmes med lokale supplerende foranstaltninger i form af beplantning, 
vindskærme eller overdækning afhængigt af vindens retning. Dette gælder spe-
cielt for området med længerevarende ophold, såsom caféer, stoppesteder og 
pladser og rum, hvor folk sætter sig eller står og venter.  

Træer og buske ved bygningernes hjørner kan reducere de lokale accelerationer 
af vinden, som netop sker omkring bygningerne. 

Figur 7-16: Vejledende vindkomfort-kort for Tårnby Torv. A-D angiver kategorier for op-
hold og aktiviteter.
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Konklusion: Vurderingen af vindmiljø i og omkring Tårnby Torv viser, at gener 
fra vinden særligt vil forekomme i den østlige og nordlige del af taghaven på 
Tårnby Torv, på færdselsarealerne langs bebyggelsen og ved åbningerne til ind-
købscentret i stueetage. Tagfladerne på den vestlige bygning af Tårnby Torv kan 
ligeledes forvente relativt eksponerede vindforhold med delvis ubehagelig op-
holdskomfort. For byggeriet nord for Sneserevej forventes øgede vindhastighe-
der mellem bygningerne. Afhængigt af bygningernes størrelse og hvorledes den 
er udsat for vinden, kan downwash-effekt skabe forstyrrende vindforhold ved fo-
den af bygningen, hvor folk færdes. Langs bygningernes hjørner tvinges vinden 
omkring sidernes, hvilket kan generere en cirkulerende hvirvel, som kan medfø-
re kraftige vindstød. Vindforholdene vurderes at have en væsentlig påvirkning 
på de østlige og nordlige områder af taghaven og på tagfladerne af den vestlige 
bygning, da disse arealer planlægges anvendt som rekreativt areal. Påvirkningen 
vil ligeledes være væsentlig på åbningerne af indkøbscentret. 

Det anbefales at opsætte vindafskærmning lokalt for at forbedre vindforholdene 
på de rekreative arealer samt at afdække åbningerne til indkøbscentret med 
glastag. For at reducere lokale accelerationer af vinden omkring bygninger, kan 
der plantes træer og buske ved bygningernes hjørner.  

7.1.6 Indbliksgener 
Lokalplan 143 muliggør etablering af bebyggelse tæt op ad Englandsvej, hvor 
der færdes bilister, cyklister og gående, hvilket kan medføre indbliksgener til bå-
de nyt og eksisterende byggeri. Bebyggelsen vil blive etableret med dagligvare- 
og udvalgsvarebutikker i stueetagen og boliger på de øvre etager. I stueetagen 
kan der desuden indrettes foyer til hotel. Indretning af bebyggelsen med detail-
handel og hotelfoyer i stueetagen er planlagt med henblik på at åbne facaden op 
ud til gaden, så folk har indkig til butikker mv. i gadeplan. Placering af boliger på 
de øvre etager betyder, at der ikke vil være direkte indkig til boligerne fra gade-
plan, og indbliksgenerne vil derfor være mindre generende.  

Realisering af lokalplanens rammer og dermed bebyggelse i op til 8 etager med 
en højde på maks. 25 meter inden for byggefelterne B og C samt bebyggelse 
med tagterasse i 15 meters højde inden for byggefelt D kan medføre indbliksge-
ner for eksisterende boliger beliggende vest for den nye centerbebyggelse.   

Konklusion: Vedtagelse og realisering af Lokalplan 143 vurderes som udgangs-
punkt ikke at medføre væsentlige indbliksgener. Dog medfører en realisering af 
bebyggelse i op til 25 meters højde samt etablering af tagterrasse (på bebyggel-
se i 15 meters højde)at kunne medføre risiko for væsentlige indbliksgener mel-
lem eksisterende bebyggelse vest for Tårnby Torv og nye boliger. Denne påvirk-
ning vurderes dog at være begrænset på grund af afstanden mellem de to byg-
ninger.  

7.1.7 Almene boliger, rekreative forhold og tilgængelighed 
Med lokalplanen muliggøres etablering af boliger, hvoraf 25 % af boligerne skal 
være almene boliger. Med kravet om almene boliger muliggøres en varieret og 
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alsidig beboersammensætning, og boligerne bliver tilgængelige for personer 
med forskelligt indkomstniveau. Kravet om almene boliger vil have en lille posi-
tiv påvirkning på befolkningen.  

Planforslagene muliggør inddragelse af et eksisterende grønt areal nord for Sne-
serevej, som ved realisering medfører befæstning af ubebyggede arealer og der-
med begrænser adgangen til at anvende arealerne rekreativt. På taget af den 
nye bebyggelse vil der blive etableret både private og offentlige opholdsarealer. 
Vedtagelse og realisering af forslag til Lokalplan 143 vil medføre etablering af 
nye offentlige opholdsarealer og dermed skabe nye rekreative forhold i området 
med positiv betydning for befolkningen.  

Med lokalplanen sikres der desuden sammenhæng for bløde trafikanter gennem 
området, hvilket vil have positiv betydning for tilgængeligheden for cyklister og 
gående både inden for planområdet og i de omkringliggende områder. 

Konklusion: Vedtagelse af planerne vurderes at have en begrænset positiv på-
virkning på befolkningen som følge af nye almene boliger og nye rekreative op-
holdsarealer.  

7.2 Jordbund 
I forbindelse med nedrivning af det eksisterende butikscenter og opførelse af et 
nyt center med tilhørende parkeringskælder, vil der være behov for håndtering 
af jord.  

Konklusion: Da der ikke er registreret forurening inden for planområdet, forven-
tes der ikke at være en væsentlig påvirkning af jordbunden. Det kan dog ikke 
udelukkes, at jorden er forurenet, men dette vil blive håndteret i forbindelse 
med anmeldelse af jordflytning til kommunen. 

7.3 Jordarealer 
Planerne muliggør etablering af parkeringspladser og opførelse af bebyggelse på 
arealer som i dag fremstår som ubebyggede græsarealer. På det mindre areal 
nord for Sneserevej, som i dag henligger som et ubebygget græsareal, muliggø-
res etablering af bebyggelse i op til 3 etager. Herudover muliggøres etablering af 
parkeringspladser i terræn på græsarealet, som er beliggende som en kile vest 
for butikscentret samt på motorvejsoverdækningen.  

De nye muligheder vil betyde, at grønne ubebyggede arealer befæstes, og de 
kan dermed ikke længere anvendes rekreativt eller fungere som et grønt ele-
ment i området. 

Konklusion: Det vurderes, at der vil være en påvirkning på jordarealer som res-
source ved etablering af befæstelse og bebyggelse på ubebyggede arealer, da 
de ubebyggede arealer omfatter en relativt stor del af planområdet. Planområdet 
suppleres med et stort grønt opholdsareal på butikscentrets tag, som kan funge-
re som erstatning for de tabte grønne arealer. Det vil dog ikke ændre på befæ-
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stelsesgraden i området. På den baggrund vurderes det, at påvirkningen vil væ-
re lille og indvirkningen dermed ikke væsentlig, da der er tale om en forøgelse af 
bygningshøjder samt ny befæstelse af arealer i et forholdsvist fuldt udbygget 
område. 

7.4 Luft 
Luftkvaliteten kan lokalt blive påvirket af forurenende stoffer, som udledes fra 
biler og tog. Luftforurening påvirker menneskers helbred og gør skade på natu-
ren. Hvor farlig forureningen er, afhænger af hvilke stoffer, der er i luften og i 
hvor store mængder. 

Det fremgår af trafiktallene i trafikanalysen for Tårnby Torv, at der forventes 
øget trafik inden for planområdet i fremtiden. Øget trafik kan have en påvirkning 
på luftkvaliteten. Stigning i luftforurening som følge af øget trafik kan påvirke 
helbredet for befolkningen i lokalområdet, hvor det særligt vil være relevant for 
beboerne i området og borgere, som færdes omkring butikscentret og stationen. 
Spredningsforholdende i området vurderes dog at være så gode, at en realise-
ring af lokalplanen ikke forventes at medføre betydelige påvirkninger af luftkva-
liteten i området, og at diffuse luftemissioner fra trafik fortsat vil ligge inden for 
gældende grænseværdier.   

Konklusion: Det vurderes på den baggrund, at den øgede trafik ikke vil medføre 
en stigning i luftforureningen, som vil påvirke den lokale luftkvalitet og påvirk-
ningen vurderes derfor ikke at være væsentlig. 

7.5 Materielle goder 
Ombygning og udvikling af Tårnby Torv kan have en betydning for de materielle 
goder inden for planområdet. Ombygning af Tårnby Torv forventes at bidrage til 
bedre adgang til detailhandel og service for borgerne. Samtidig forventes bebyg-
gelsens åbne facader og udvikling af området i sammenhæng med Tårnby Sta-
tion at bidrage til mere byliv med forskellige offentlige og private funktioner 
samlet på ét sted.  

Udvikling af Tårnby Torv vil samtidig muliggøre nedrivning af eksisterende be-
byggelse, og der er derfor risiko for, at nuværende funktioner forsvinder fra om-
rådet. Den nuværende bebyggelse, som kan nedrives, omfatter butikscentret 
med udvalgsvarebutikker, en selvstændig dagligvareforretning og cykelskure 
syd for Tårnby Skole. Nedrivning af butikscentret og den selvstændige dagligva-
reforretning forventes ikke at medføre tab af materielle goder, da det nye bu-
tikscenter vil indeholde de samme funktioner som i dag, og samtidig forventes 
de nye faciliteter at medføre en positiv påvirkning for området.  

Nedrivning af cykelskurene syd for Tårnby Skole kan have en påvirkning på ma-
terielle goder, da skolen vil miste cykelparkering. Det fremgår af forslag til Lo-
kalplan 143, at der skal etableres tilstrækkeligt med cykelparkering til bycenter, 
hotel, erhverv og boliger, og at disse skal placeres ved indgange til center, sta-
tion og boliger, samt i forbindelse med stitunnellen. Der er således ikke taget 
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højde for skolens cykelparkering i lokalplanforslaget. Nedrivning af cykelskure 
syd for Tårnby Skole i forbindelse med realisering af bebyggelse nord for Snese-
revej kan medføre en negativ påvirkning, medmindre disse cykelparkeringsplad-
ser erstattes. 

Lokalplanforslaget muliggør derudover dels bebyggelse og dels etablering af par-
kering på arealerne nord for Sneserevej, som i dag henligger som henholdsvist 
et ubebygget græsareal og parkeringsplads. Den materielle værdi af græsarea-
lernes anvendelse til rekreative formål kan blive påvirket, og arealet vil ikke 
længere kunne fungere som et grønt element i området. Det vurderes, at area-
lernes værdi som rekreativt areal er begrænset på grund af trafikstøj fra Eng-
landsvej. 

Konklusion: Etablering af et nyt butikscenter forventes at have en positiv påvirk-
ning på de materielle goder, da området og bebyggelse i tilknytning til centret 
fornyes og tilføjes nyt byliv. Nedrivning af cykelskure syd for Tårnby Skole kan 
medføre en negativ påvirkning, medmindre disse cykelparkeringspladser erstat-
tes i forbindelse med realisering af planforslagene. Samlet set vurderes påvirk-
ningen ikke at være væsentlig da forslag til Lokalplan 143 stiller krav om, at der 
skal etableres tilstrækkeligt med cykelparkering. Værdien af de rekreative grøn-
ne arealer vurderes ikke at blive påvirket væsentligt på grund af arealernes be-
liggenhed ud til Englandsvej. 

7.6 Byrum 
Planerne muliggør opførelse af ny bebyggelse, som i enkelte dele af planområdet 
kan opføres med større højde end det gældende plangrundlag muliggør. Den 
nye bebyggelse kan have en visuel påvirkning på byrummet og på indsigtslinjen 
til Tårnby Kirke, som er beliggende i landsbyen syd for planområdet. 

Den nye bebyggelse kan opføres i en højde på maksimalt 25 meter, hvilket for 
størstedelen af planområdet er den samme højde, som tillades i den gældende 
lokalplan. Der gives dog mulighed for, at der kan bygges højere end tidligere i to 
områder, henholdsvis op til 25 meter inden for et større areal langs Englandsvej 
og mod stationen, op til 15 meter mod vejen Tårnby Torv og op til 12,5 meter 
nord for Sneserevej. 

Ny bebyggelse kan påvirke indsigtslinjen til kirken. Placeringen af byggefelter i 
lokalplanen er foretaget med hensyntagen til indsigtslinjen. Det fremgår af ne-
denstående Figur 7-17, at byggefelterne i forslag til Lokalplan 143 er trukket til-
bage fra sigtelinjen for at fastholde det eksisterende indkig til kirketårnet fra 
nordgående retning. Den eksisterende bebyggelse ved Tårnby Station, som er 
markeret med rød på Figur 7-17, bibeholdes i samme højde og vil derfor ikke 
påvirke indkigget til kirketårnet mere end det er tilfældet i dag. Kirketårnet vil 
således fortsat være synligt fra Englandsvej i samme omfang som i dag, og der 
forventes ikke at være en væsentlig påvirkning på indkig til kirketårnet. Etable-
ring af ny og højere bebyggelse kan dog medføre en påvirkning af indsigtsople-
velsen mod kirketårnet i planområdet. En sådan påvirkning vurderes dog ikke at 
have væsentlig indvirkning på byrummet.  
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Figur 7-17:  Indkig til Tårnby Kirkes tårn (forslag til Lokalplan 143). De røde markerin-
ger angiver eksisterende bebyggelse 

Konklusion: Vedtagelse og realisering af Lokalplan 143 vurderes ikke at medføre 
en væsentlig påvirkning af byrummet som følge af påvirkning af indsigtslinje 
mod Tårnby Kirke eller det samlede byrum omkring torvet. 

7.7 Vurdering af indvirkningen på 
miljømålsætninger 

I Tabel 7-1 vurderes planernes indvirkning på de miljømålsætninger, som vurde-
res at være relevante for miljøvurderingen. Vurderingen skal sikre, at de æn-
dringer som muliggøres med Lokalplan 143 og Kommuneplantillæg 21, ikke stri-
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der imod planer og målsætninger eller indsatsprogrammer i de pågældende pla-
ner. 

Tabel 7-1: Målsætninger. 

Emne Målsætninger Vurdering 

FN's 17 verdens-
mål 

Verdensmål for bæredyg-

tig udvikling, som er væ-

sentlige i forhold til udvik-

lingen af Tårnby Torv: 

 

› Sundhed og trivsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

› Bæredygtige byer og lo-

kalsamfund 

 
 
 
 
 
 

› Ikke i overensstemmelse – omdannelse og udvikling 

af Tårnby Torv vil medføre øget trafik og dermed 

muligvis øget luftforurening, hvilket ikke er i over-

ensstemmelse med delmålet om reduktion i antallet 

af dødsfald og sygdomme som følge af udsættelse 

for luftforurening. Der er ligeledes risiko for ulykker, 

hvilket ikke er i overensstemmelse med delmålet om 

halvering i antallet af dødsfald og tilskadekomster 

som følge af trafikulykker. 

 

› I overensstemmelse – Kravet om, at mindst 25 % af 

de nye boliger skal være almene kan bidrage til del-

målet om at alle skal sikres adgang til egnede og sik-

re boliger til en overkommelig pris. Dette afhænger 

dog endeligt af den fastsatte husleje for de almene 

boliger. Etablering af et offentligt opholdsareal er i 

overensstemmelse med delmålet om adgang til sik-

re, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentli-

ge rum. Forslag til Lokalplan 143 lægger desuden op 

til en byfortætning i det stationsnære område. Dette 

kan medvirke til en bæredygtig arealudnyttelse og 

effektiv udnyttelse af ressource, idet nye boliger 

etableres og fortættes i områder der allerede i dag er 

bebygget, tæt på offentlige transportmuligheder.  

Nationale planer 
og strategier 
 
"Fingerplan 
2019" 
 

 
 
 

› Retningslinjer for det in-
dre og det ydre storby-
område samt byudvik-
ling og rekreative stier 

 
 
 

› Planerne er i overensstemmelse med fingerplanens 

retningslinjer vedrørende byudvikling inden for sta-

tionsnære kerneområder, herunder placeringen af 

større kontor- og serviceerhverv. I lokalplanen sikres 

en bedre tilgængelighed for bløde trafikanter gen-

nem forbedring af stiforbindelser, hvilket er i over-

ensstemmelse med fingerplanen retningslinjer for re-

kreative stier. 
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Kommunale pla-
ner og strategier 
 
"Tårnby Kommu-
neplan 2014-
2026" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Tårnby Kommu-
ne Støjhandlings-
plan 2019-2024" 
 
 

› Målsætninger vedrøren-

de: 

› Boliger 

 

 

 

 

› Støj 

 

 

 

 

 

› Detailhandel 

 

 

 

 

 

 

› Grønne områder og 

rekreative stier 

 

 

 

 

› Målsætninger vedrøren-

de støj 

 

 

› Planerne er i overensstemmelse med kommunepla-

nens målsætninger for boliger, herunder byudvikling 

til boligformål og boligtilbud for et bredt spekter af 

alders- og indtægtsgrupper. 

 

› Planerne er i overensstemmelse med kommunepla-

nens målsætninger for støj, herunder at støjen skal 

dæmpes tilstrækkeligt for boliger i støjramte områ-

der og krav om bestemmelser i lokalplanen vedr. 

støj. 

 

› Planerne er i overensstemmelse med kommunepla-

nens målsætninger for detailhandel, herunder at sik-

re centerområderne det bedst mulige detailhandels-

grundlag, opgradering af de offentlige rum i center-

områderne og sikring af god tilgængelighed til cente-

rområderne. 

 

› Planerne er i overensstemmelse med kommunepla-

nens målsætninger for grønne områder og rekreative 

stier. De rekreative områder skal være for alle og fri-

arealer til erhvervs- og boligområder skal så vidt 

muligt gøres tilgængelige for offentligheden.  

 

› I overensstemmelse – udviklingen i støjniveau og 

antallet af boliger, som er påvirkede skal begrænses 

og bygninger med boliger og andre støjfølsomme an-

vendelser skal støjisoleres ved nybyggeri. 

 

 

7.8 Vurdering af 0-alternativet 
 Med 0-alternativet, som omfatter situationen, hvor Lokalplan 143 og Kommune-
plantillæg 21 ikke vedtages, vil det ikke være muligt at omdanne og udvikle Tår-
nby Torv i samme omfang, som muliggøres i planforslagene. Det vil således ikke 
være muligt at anvende planområdet til hotel, og opførelse af bebyggelse i op til 
25 meters højde vil ikke være i lige så stort omfang (Planforslagene udvider 
byggefeltet, hvor der kan bygges i 25 meters højde til at omfatte et areal nord 
for stationen og et større areal ud mod Englandsvej). Der kan ligeledes ikke op-
føres bebyggelse i op til 15 meters højde ud mod vejen Tårnby Torv eller bebyg-
gelse i op til 12,5 meters højde nord for Sneserevej. 

Forslag til Lokalplan 143 bestemmer, at det samlede etageareal for bebyggelse 
inden for de udlagte byggefelter ikke må overstige 34.000 m², hvor bebyggel-
sesomfanget er fastsat til 30.000 m² i den gældende lokalplan. Den volumen-
mæssige forskel er begrænset.  
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Den udvikling, der muliggøres med planforslagene, vurderes ikke at være væ-
sentlig anderledes end de aktiviteter, som allerede er mulige i det nuværende 
plangrundlag. Der kan være en forskel ift. skyggepåvirkninger og indbliksgener 
fra høj bebyggelse samt indblik mod Tårnby Kirke, da placering, omfang og høj-
de på bebyggelsen er anderledes, men forskellen er begrænset og vurderes der-
for ikke at medføre flere miljøpåvirkninger end det gældende plangrundlag.  
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8 Afværgeforanstaltninger 
For at sikre overholdelse af de vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj, bør 
der etableres følgende afværgeforanstaltninger: 

› Absorberende facader og op til 3 meter høj støjskærm på tagterrassen, i 
princippet som vist på Figur 7-4, til sikring af, at de vejledende grænsevær-
dier for vejtrafikstøj overholdes på opholdsarealerne. 

› Lydisolation af facader og vinduer til overholdelse af det indendørs støjni-
veau med lukkede vinduer. 

› Anvendelse af "russervinduer" eller etablering af helt inddækkede altaner til 
overholdelse af det indendørs støjniveau med åbne vinduer. 

For at reducere påvirkningen fra vind, anbefales det at etablere følgende afvær-
geforanstaltninger: 

› Vindafskærmning lokalt for at forbedre vindforholdene på de rekreative are-
aler  

› Afdække åbningerne til indkøbscentret med glastag hele året.  

› Træer og buske ved bygningernes hjørner for at reducere lokale accelera-
tioner af vinden omkring bygninger.  
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9 Overvågning 
I henhold til miljøvurderingslovens § 12, stk. 4 skal miljørapporten indeholde en 
beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af de væ-
sentlige indvirkninger på miljøet. 

Det skal sikres, at de oplistede afværgeforanstaltninger, som også er fastsat 
som krav i lokalplanens bestemmelser, gennemføres i forbindelse med virkelig-
gørelse af lokalplanens muligheder. Miljøvurderingen har dog ikke identificeret 
behov for udarbejdelse af særskilte overvågningsforanstaltninger, idet sikring af 
foranstaltninger til at afværge støjgener kan ske i forbindelse med Tårnby Kom-
munes godkendelse af det konkrete projekt.  

 

 

 

 


