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1 Indledning 
Denne miljørapport udgør den lovpligtige miljøvurdering af forslag til lokal-
plan 538 - Dyrskuepladsen og Den urbane zone, Råstof- og festivalområdet. 

Roskilde Kommunes forvaltning har vurderet, at planforslaget forudsætter 
udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer. Lokalplanen ledsages derfor af denne miljørapport, som rede-
gør for planens påvirkning af miljøet. 

Planen vurderes ikke at påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væ-
sentligt. Derimod omfatter planen anlæg, der er omfattet af bilag 4 til loven (jf. 
lovens § 3, stk. 1 nr. 1) og der er tale om en plan, der fastlægger rammerne for 
fremtidige projekter, som vurderes, at kunne få væsentlig indvirkning på miljø-
et (jf. lovens § 3, stk. 1 nr. 3). 

Miljøvurderingen er afgrænset til, at omfatte de planmæssige ændringer, som 
vurderes at kunne få en væsentlig miljømæssig indvirkning.  

Afgrænsningen af planændringer og miljøparametre for miljøvurderingen er 
dels sket i en intern proces i kommunen og dels gennem høring af berørte myn-
digheder i henhold til Miljøvurderingsloven § 7, stk. 4. 

1.1 Historik 
Forslaget til lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Helhedsplanen for 
Roskilde Råstof- og Festivalområde, hvor grundlaget har været et ønske om, at 
udnytte de potentialer et kunstigt landskab kan skabe og at være fleksibel i for-
hold til de forandringer, der løbende sker i området. Udviklingen af området 
skal forankres i den såkaldte urbane zone, som skal være omdrejningspunkt for 
kultur-, idræts- og friluftslivet. 

Den gunstige beliggenhed ved den overordnede infrastruktur giver optimale 
betingelser for områdets tilgængelighed, både for vejtrafik, kollektiv trafik og 
for bløde trafikanter.  

1.2 Planforslagets indhold og formål 
Lokalplanen omfatter et område på ca. 8 ha. og formålet er, at fastlægge udvik-
lingsmulighederne for den urbane zone, udlægge supplerende servicearealer til 
store arrangementer, samt muliggøre flytning af det nuværende Darup idrætsan-
læg til en mere tilgængelig placering nær Køgevej og byudviklingsområdet 
Musicon. Endvidere skal lokalplanen åbne mulighed for flere aktiviteter, her-
under udvidelse af antal musikarrangementer ved en modernisering af Dyr-
skuepladsen. 
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Figur 1.1: Lokalplanområdets placering syd for Holbækmotorvejen. 

Områdets beliggenhed er vist på luftfotoet ovenfor i figur 1.1. Lokalplanområ-
det afgrænses af Holbækmotorvejen mod nord, Køgevej mod øst, Poppelgårds-
vej og den eksisterende grusgrav mod syd og jernbanen mod vest.  

Området dækker den nuværende dyrskueplads, arealer langs motorvejen samt 
de eksisterende bebyggelser og virksomheder i områdets nordøstligste hjørne. I 
området indgår Dyrskuepladsen, boliger og erhverv omkring Kamstrupsti og 
Rønøs Allé, en landbrugsejendom ud til Køgevej, samt Daruplund ved jernba-
nen.  

Den urbane zone indgår som det vigtigste element i lokalplanområdet. Hertil 
kommer udendørs faciliteter og en moderniseret dyrskueplads. Infrastrukturen 
skal kobles op på nuværende veje og stier, men ønskes ikke mindst suppleret 
med stibro over motorvejen til Musicon og nyt trinbræt i tilknytning til Dyr-
skuepladsen. Der er ingen graveområder inden for lokalplanområdet. 

Det er planen, at der i området skal kunne afholdes f.eks. dyrskue, festival, 
koncerter, stævner, messer, boldspil og lignende. Lokalplanens formål er, at 
definere udviklingsmulighederne for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone og 
skabe plads til de største arrangementer med supplerende servicearealer. Hertil 
kommer en forbindelse til Musicon via Rabalderstræde, samt udlæg af areal til 
et fremtidigt idrætsanlæg. 

Lokalplanen åbner mulighed for en modernisering af Dyrskuepladsen og her-
under udskiftning af eksisterende bebyggelse, samt mulighed for ny bebyggelse 
i den urbane zone. Derudover lægges der op til at øge aktivitetsniveauet inden 
for området, således at der kan afholdes flere typer af arrangementer.  
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Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om en begrænsning af aktivite-
terne på Dyrskuepladsen. Således fastlægger lokalplanen et øvre loft for antallet 
af arrangementer med et besøgstal på over 5.000 besøgende. Ud over Roskilde 
Festival og Roskilde Dyrskue bliver der mulighed for at afholde yderligere et 
arrangement med op til 100.000 deltagere. Herudover kan der afholdes maksi-
malt 4 arrangementer med et besøgstal på højst 60.000 (heraf dog kun 2 med 
koncerter som hovedtema) og maksimalt 8 arrangementer med et besøgstal på 
højst 20.000 (heraf dog kun 4 med koncerter som hovedtema). 

Arealerne øst for Dyrskuepladsen ved Køgevej/Poppelgårdsvej skal kunne fun-
gere som serviceareal med adgangs- og flugtveje for de meget pladskrævende 
aktiviteter på Dyrskuepladsen. Endvidere gives der mulighed for der kan etab-
leres boldbaner på de samme arealer og at det eksisterende trinbræt ved Darup-
vej kan flyttes mod syd til en planlagt ny niveaufri skæring af jernbanen ved 
Poppelgårds forlængelse mod vest. 

Lokalplanområdets fremtidige disponering sikrer en fleksibel udnyttelse med 
mulighed for flere arrangementer på én gang samtidig med, at der vil kunne 
etableres offentlige parkeringspladser efter behov. 

 
Figur 1.2: Lokalplanområdets overordnede fremtidige disponering. 

Planen vil medføre øget trafik til og fra området, samt mere parkering i områ-
det. For at imødekomme den øgede aktivitet i området indeholder lokalplanen 
mulighed for en stibro over motorvejen, hvor gående og cyklister får en trafik-
sikker adgang til området. 

Busforbindelser på Køgevej og gennem Musicon sikrer kollektiv trafikbetje-
ning af området, ligesom etablering af et nyt trinbræt i Dyrskuepladsens syd-
vestligste hjørne kan understøtte og styrke den kollektive trafik ved store events 
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i området. Parkeringsarealer langs motorvejen har til hensigt at betjene såvel 
Dyrskuepladsen som Musicon, med stibroen som et vigtigt bindeled. 

1.3 Forhold til anden planlægning 

1.3.1 Statslige interesser 

 
Regionplan / Statslige vandplaner 
Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet er stadig gældende for så vidt angår 
retningslinier for spildevand, grundvand m.v. De statslige vandplaner er frem-
lagt i offentlig høring fra den 4. oktober 2010 og et halvt år frem, hvorefter By- 
og Landskabsstyrelsen vil udarbejde de endelige vandplaner. 

Ifølge Regionplan 2005 ligger lokalplanområdet i et område med almindelige 
drikkevandsinteresser. 

Syd for Roskilde er udlagt en transportkorridor, som er en arealreservation til 
tekniske anlæg, vej mv. Lokalplanområdets sydøstligste hjørne er omfattet af 
transportkorridoren. 

Forslag til lokalplan 538 er udarbejdet i overensstemmelse med de statslige in-
teresser. 

Fingerplan 2007 
"Roskildefingeren" angiver den geografiske afgrænsning, inden for hvilken 
Roskilde by kan udvikle sig. Lokalplanområdet er kun delvist beliggende in-
denfor "Roskildefingeren", hvilket betyder at der kun inden for dette område 
kan placeres bymæssige funktioner. Det øvrige lokalplanområde skal forblive i 
landzone og kan kun indeholde funktioner, der har karakter af landområde. 

Natura2000 områder 
Lokalplanområdet påvirker ikke Natura2000 områder. Nærmeste Natura2000 
områder er Ramsø Mose der er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde, og 
som er beliggende ca. 4,5 km syd for lokalplanområdet. 

1.3.2 Regional udviklingsplan 

Den Regionale udviklingsplan udstikker bl.a. pejlemærker for regionens samle-
de udvikling inden for områderne infrastruktur, natur og miljø, erhvervsudvik-
ling, kultur- og fritidstilbud og oplevelser. Bl.a. ønskes regionen tilført oplevel-
ser og fritidstilbud i internationalt format. Planlægningen for Festivalområdet er 
i overensstemmelse med den Regionale Udviklingsplan. 

1.3.3 Kommuneplan 2009 

Byrådet besluttede med Planstrategi 2007, at der skal laves en samlet plan for 
Råstof- og festivalområdet, så de nuværende ad hoc løsninger bliver afløst af en 
langsigtet og strategisk plan for hele områdets udvikling. 
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Store dele af de arealer som Roskilde Festivalen benytter, er udpeget til råstof-
indvinding i regionens råstofplan. Udgravninger pågår i stadig større dele af 
området, og det er af stor vigtighed gennem planlægning at forene de mange 
forskelligartede interesser i området og koble området til Roskilde by.  

Kommuneplanen sætter bl.a. fokus på følgende emner i forbindelse med udvik-
lingen af Roskilde by:  

• Musicon  
• Den grønne ring  
• Råstof- og festivalområdet 
 

Råstof- og festivalområdet skal udvikles til en event- og oplevelsesplads, som 
byder på anderledes og forbedrede muligheder for både Roskilde Festivalen og 
de mange andre arrangementer, der hvert år finder sted på arealet, men som og-
så skal kunne rumme nye typer af store kulturelle arrangementer. En af de idé-
er, der arbejdes videre med, er at skabe et aktivitetsområde for professionelle og 
amatør idrætsudøvere, organiserede såvel som uorganiserede og med mulighed 
for nye spændende aktiviteter og sportsgrene, som ikke passer ind i de traditio-
nelle idrætsanlæg. 

Råstof- og festivalområdet er i kommuneplanens rammer udlagt som et bynært 
landskab, hvor der gives plads til offentlige og rekreative formål. 

Lokalplanområdet er beliggende inden for rammeområderne 3.F.12 (Dyrskue-
pladsen), 3.D.13 (Darupvej - materielgård), 3.BP.9 (Rønøs Allé), 3.BP.10 
(Kamstrupsti) og 3.LP.2 (Kamstrup nord, landområde). 

Lokalplanens indhold kan ikke rummes inden for de nuværende rammebe-
stemmelser, hvilket nødvendiggør udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen. 
Kommuneplantillæg nr. 7 indeholder de nødvendige rammeændringer. 

1.3.4 Helhedsplanen 

På baggrund af idéer indkommet under et længere dialogforløb har kommunen 
udarbejdet en helhedsplan for området, hvor fællesfaciliteter for områdets akti-
viteter koncentreres på en placering centralt i forhold til den kommende stibro 
fra Musicon. Dermed kan der opnås et fint samspil mellem Musicon, som en 
tæt kreativ bydel og Råstof- og festivalområdet, som et bynært landskab inde-
holdende rekreative elementer. 

Helhedsplanen skal som en rød tråd holde modsatrettede interesser på en fast 
kurs mod et slutscenarie, som ligger 25-30 år ude i fremtiden. En stor del af 
området er udlagt til råstofgraveområder i råstofplanen for Region Sjælland. 
Råstoflovgivningen gør det ikke muligt at gennemføre en endelig planlægning 
før råstofferne er udvundet. Samtidig har Roskilde Festivalen brug for at kunne 
afholdes og udvikle sig i området over tid - alt i mens Roskilde Kommune også 
har en vision for områdets fremtidige udvikling.  
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Helhedsplanen søger, gennem sin vision for området og etapedelingen af udvik-
lingen, at forene alle disse interesser i området. Helhedsplanen er opbygget i tre 
zoner: 

• Den urbane zone  
• Den bearbejdede landskabszone  
• Landskabszonen - åbent land 

 

 
Figur 1.3: Helhedsplanens overordnede disponering af området. 

Målsætningen for Råstof- og festivalområdet er, at det skal udvikle sig til et 
unikt bynært fritids-, kultur- og friluftslandskab. I kølvandet på grusindvindin-
gen skal der ske en bevidst omformning af landskabet og den nære tilknytning 
til Musicon skal udnyttes til et tæt samspil mellem den musiske bydel og de 
rekreative og musiske tilbud under åben himmel. 

1.3.5 Lokalplaner 

En stor del af området - vest for Kamstrupsti - er omfattet af lokalplan nr. 118 
Dyrskuepladsen, vedtaget 26. juni 1991, der fastlægger anvendelsen til offent-
lige formål i form af rekreativt område, dyrskue, festivaler, udstillinger, messer 
og lignende. 

Den øvrige del af området er ikke tidligere lokalplanlagt. 

Den nye lokalplan vil delvist afløse den gældende lokalplan 118, som bl.a. 
dækker Dyrskuepladsen. 
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1.4 Høring af parter 
Før kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt planen er omfattet af bestemmel-
serne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer, skal andre myndighe-
der hvis område berøres af forslaget til planen, høres. 

I overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 7, 
stk. 3, har Roskilde Kommune den 29. september 2010 foretaget en høring ved-
rørende miljøvurdering af Forslag til lokalplan 538 - Dyrskuepladsen og Den 
urbane zone, Råstof- og festivalområdet. 

Vedrørende miljøvurdering af forslag til lokalplan 538 har følgende hørte parter 
givet kommentarer: 

Bane Danmark: 
- Ønsker risikoen for øget trafik langs med og over jernbanen bliver belyst i 
trafikanalyserne. 

Roskilde Museum 
- Ingen bemærkninger til denne høring. 

Høje-Taastrup Kommune: 
- Ønsker oplysninger og vurderinger i forhold til eventuelle konsekvenser for 
det planlagte regionale fritidsområde i Høje Taastrup by. 
- Anfører, at det pt. ikke fremgår om planerne indebærer udvidelse af aktivite-
ternes art eller omfang, eller om der er tale om nye byggerier, og i givet fald i 
hvilket omfang. Derudover fremgår det ikke hvilket omfang evt. udvidelser vil 
give af besøgende til området. 

Egedal, Frederikssund og Greve kommuner 
- Ingen bemærkninger til denne høring. 
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2 Ikke teknisk resume 
Roskilde Kommune har ud fra en indledende screening af planforslaget beslut-
tet, at lokalplan 538 skal miljøvurderes. Udgangspunktet for miljøvurderingen 
er en afgrænsning af de emner miljøvurderingen skal omfatte. Med baggrund i 
screeningen og høring af berørte myndigheder er det besluttet, at planforslaget 
skal vurderes med hensyn til: 

• Støj fra enkelt arrangementer, 

• Støj fra idrætsanlæg mv., 

• Trafik og støj, 

• Trafik afvikling (daglig og ved events), 

• Sikkerhed og tryghed, 

• Prioritering af cykel, gang, kollektiv trafik, samt 

• Regionale perspektiver.  

Støj fra enkelt arrangementer 
Det vurderes, at med et øget aktivitetsniveau vil omgivelserne blive udsat for en 
hyppigere påvirkning med støj. De arrangementstyper der planlægges for vur-
deres, at kunne have et lydniveau op til det, der kendes fra festivalen, men at de 
langt overvejende vil være begrænset til at være en-dags arrangementer. Endvi-
dere er det vurderet, at der med fastlæggelse af et øvre loft for antallet af større 
arrangementer på Dyrskuepladsen, opnås en sikkerhed for omfanget af større 
events med støjgener. 

Det anbefales, at de vejledende støjgrænser for arrangementer meddeles arran-
gøren. Dette kan gøres i form af påbud. Det foreslås, at der gennemføres støj-
målinger for større arrangementer, især ved arrangementer med forstærket mu-
sik. 

Støj fra idrætsanlæg 
Det vurderes, at etablering af et nyt idrætsanlæg i lokalplanområdet, vil kunne 
medføre en støjpåvirkning af de nærmeste ejendomme, men at støjen ikke vil 
give nævneværdige gener. Dette beror på, at der er cirka 20-45 meter mellem 
boligerne og de nærmest placerede boldbaner, og der desuden planlægges for, 
at etableres et beplantningsbælte i denne zone. 

Det anbefales, at der i lokalplanen fastsættes bestemmelser for overholdelse af 
de vejledende grænseværdier for støj. Der foreslås ingen særskilte overvåg-
ningstiltag. 

Trafik og støj 
Planområdet er belastet af støj fra især Holbækmotorvejen og Køgevej. Støjni-
veauet i området har, med den nuværende trafikbelastning, et omfang, som gør 
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at bidraget fra de planlagte ændrede aktiviteter i området vurderes ikke at være 
væsentlige for påvirkningen med trafikstøj i området. 

Der foreslås ikke afbødende foranstaltninger eller særlig overvågning.  

Kumulative støj-effekter 
Det vurderes, at der vil være kumulative effekter mellem forskellige støjkilder, 
især vej- og jernbanetrafik, samt lufthavnen og erhverv. I tillæg hertil vil der - i 
kortere perioder - være bidrag til støjbelastningen fra aktiviteter på Dyrskue-
pladsen. 

Det er imidlertid praksis, at forskellige støjkildetyper vurderes hver for sig og 
der er heller ikke metoder til beregning/påvisning af et samlet støjniveau. 

Trafik afvikling (daglig og ved events) 
Det vurderes, at den ændrede arealanvendelse i området kun vil generere gan-
ske små trafikmængder og at denne trafik vil kunne afvikles på det eksisterende 
vejnet uden større problemer. Der vil således ikke være nogen væsentlig på-
virkning af den daglige trafikafvikling. 

Selvom det tilgrænsende vejnet er meget veludbygget, vurderes det, at der må 
forventes problemer med trafikafviklingen ved større arrangementer. Det må 
forudses, at der i et tidsrum på 1-2 timer efter afslutningen af større arrange-
menter vil være kødannelser ved tilslutningen til det overordnede vejnet, samt i 
mindre omfang på strækninger af det tilstødende vejnet, især ved tilkørselsan-
læg til motorvejen. Med en forholdsvis lav hyppighed af store events er det ud 
fra en genemæssig og en samfundsøkonomisk betragtning ikke relevant at løse 
problemer ved udbygning af vejnettet.  

Det anbefales, at parkering alene kan foregå indenfor anviste områder, og at 
trafikafviklingen optimeres ved manuel regulering af trafikken. Endvidere bør 
der satses på en øget bus- og togbetjening af området ved alle typer af større 
arrangementer. Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag. 

Sikkerhed og tryghed 
Kraftigt øgede trafikmængder i korte perioder ved større arrangementer vurde-
res at øge risikoen for trafikuheld, hvis der optræder kødannelser på det over-
ordnede vejnet til og fra området. Ligeledes vil der kunne opstå trafikale kon-
flikter når mange publikummer færdes i området. 

Det anbefales, at der etableres køvarsling på det tilgrænsende vejnet, vha. mid-
lertidigt opsatte statiske tavler. Endvidere bør der så vidt muligt etableres par-
keringsforbud på lokale veje i området. Der foreslås ingen særskilte overvåg-
ningstiltag. 

Prioritering af cykel, gang, kollektiv trafik 
Området ved Dyrskuepladsen er yderst velbetjent med kollektiv trafik og lokal-
planforslaget lægges der op til at følge intentionerne i kommuneplanen for prio-
ritering af kollektiv trafik. Planforslaget fastlægger endvidere, at området for-
bindes til det højklassede cykel- og gangstinet ved en bro over motorvejen, 
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samt at stinettet i området generelt opgraderes og at trinbrættet gives en mere 
optimal placering. 

Det vurderes at de planmæssige tiltag sikrer forudsætningen for, at der i trafik-
betjeningen området kan foretages en prioritering af cykel, gang og kollektiv 
trafik, samt lignende bæredygtige trafiktiltag. 

Der foreslås ikke afbødende foranstaltninger eller særlig overvågning. 

Regionale perspektiver. 
Kommuneplan 2009 udpeger området omkring Dyrskuepladsen som fokusom-
råde, hvor der skal planlægges for en udvikling til et kombineret kultur-, idræts- 
og fritidsområde, og for at området skal kunne rumme nye typer af store kultu-
relle arrangementer. Med undtagelse af, at der gives mulighed for en mindre 
udvidelse af omfanget og typen af kulturelle arrangementer, fastlægger planfor-
slaget ikke nye tiltag for området i en regional skala. Derfor vurderes det, at det 
regionale perspektiv for festivalområdet er uændret og set i et regionalt per-
spektiv vurderes tiltagene i lokalplanforslaget derfor ikke at have væsentlig be-
tydning. 

Endvidere er det vurderet, at planlægningen af Dyrskuepladsen ikke muliggør 
en anvendelse som konkret står i et konkurrence forhold til den type af anven-
delse og skala, som der hidtil har været planlagt for i det regionale fritidsområ-
de ved Høje Taastrup. 

Der foreslås ikke afbødende foranstaltninger eller særlig overvågning. 

0-alternativ 
Der er ikke vurderet hovedalternativer til planområdets udbygning.  
0-alternativet karakteriseres ved den forventede udvikling, hvis planforslaget 
ikke vedtages, dvs. hvis den nuværende anvendelse af området fortsættes. 

Uden vedtagelse af planforslaget vil der ikke kunne flyttes boldbaner til områ-
det og trinbrættet på jernbanen vil ikke blive flyttet. Endvidere vil udviklingen 
af arrangementer på Dyrskuepladsen kunne fortsætte uden et loft for omfanget 
af de forskellige typer. 



Miljørapport - forslag til lokalplan 538 - Dyrskuepladsen og Den urbane zone, Råstof- og festivalområdet 

 

13

. 

3 Afgrænsning af miljøvurdering 
Miljøvurderingen tager afsæt i Lov om miljøvurdering af planer og program-
mer (LBK nr. 936 af 24/09/2009), som fastsætter kravene til miljøvurderingens 
proces og indhold. Rapportens indhold er baseret på lovens anvisninger, og op-
fylder de krav om miljøvurdering, som stilles til gennemførelse af lokalplan-
lægningen. 

Indledningsvist beskrives miljøvurderingens grundlag og fremgangsmåde. Der-
næst beskrives scopingen, dvs. de planmæssige tiltag, som er vurderet at kunne 
have indvirkning på miljøet og derfor inkluderes i miljøvurderingen, samt al-
ternativer til planforslaget. 

3.1 Lovgrundlag 
Denne miljørapport er udarbejdet efter reglerne i Miljøvurderingsloven. Ifølge 
loven skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der tilvejebringes planer inden 
for fysisk planlægning, hvis planerne fastlægger rammerne for anlægstilladelser 
for projekter omfattet af bilag 3 eller 4, eller hvis planerne påvirker et internati-
onalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.  

Nærværende lokalplanforslag er omfattet af bilag 4 punkt 10b: Infrastruktur-
projekter, anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og par-
keringspladser.  
 
Roskilde Kommune har på baggrund af en screening af planforslagets mulige 
miljøpåvirkninger besluttet, at der skal gennemføres en miljøvurdering af plan-
forslaget.  

3.2 Metode og afgrænsning 
Miljøvurderingen er udført efter principperne beskrevet i vejledning om miljø-
vurdering af planer og programmer, nr. 94 af 18. juni 2006.  

I henhold til vejledningen er der først udarbejdet en screening (en forundersø-
gelse), der kort undersøger, om planerne kan medføre væsentlig indvirkning på 
miljøet, og om der derfor er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Scree-
ningsskemaerne er vist i bilag 1, side 38. 

Da screeningen resulterede i, at der skulle gennemføres en miljøvurdering, er 
der efterfølgende gennemført en scoping (afgrænsning) af de emner, miljøvur-
deringen skal omfatte. Scopingen er gennemført i et skema, der indeholder de 
temaer, en miljøvurdering jf. lovgivningen skal indeholde. Skemaet er vist i 
bilag 2, side 43.  
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På baggrund af scopingen er det vurderet, at planforslaget kan have væsentlige 
indvirkning på miljøet med hensyn til: 

• Støj fra enkelt arrangementer 

• Støj fra idrætsanlæg mv. 

• Trafik og støj 

• Trafik afvikling (daglig og ved events) 

• Sikkerhed og tryghed 

• Prioritering af cykel, gang, kollektiv trafik 

• Regionale perspektiver.  

Vurderingen af de udvalgte emner omfatter beskrivelse af relevante miljømål 
og status/miljøproblemer, konsekvensvurdering af planforslaget, beskrivelse af 
0-alternativ, samt eventuelle afbødende foranstaltninger og overvågningstiltag.  

3.3 Alternativer 
Jævnfør bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
skal der redegøres for alternativer herunder et 0-alternativ. 

Der er ikke vurderet hovedalternativer til planområdets udbygning.  

0-alternativet karakteriseres ved den forventede udvikling, hvis planforslaget 
ikke vedtages. Hvis planforslaget ikke vedtages vil områdets vestlige del fortsat 
henligge hovedsageligt ubebygget i byzone og områdets østlige del som delvist 
bebygget areal og delvist landbrugsareal i landzone. 

0-alternativet - og dermed sammenligningsgrundlaget for miljøvurderingen - vil 
være den nuværende status og situation med den arealanvendelse og de mål-
sætninger og handlemuligheder, der findes i den nuværende planlægning. 

Disse rammebetingelser er fastlagt som 0-alternativ i denne miljøvurdering og 
dermed det sammenligningsgrundlag, som miljøvurderingen er foretaget på 
baggrund af. 
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4 Vurdering 
Selve vurderingen af planforslaget bygger på screeningsskemaerne og den mil-
jømæssige scoping i hhv. bilag 1 og 2. En væsentlig del af miljøvurderingen er 
at give forslag til tiltag, der kan afbøde negative indvirkninger på miljøet. End-
videre er der inkluderet forslag til overvågning af påvirkningernes omfang og 
udvikling, samt forhold vedrørende 0-alternativet. 

Hvor det er relevant er kumulative effekter ligeledes beskrevet og vurderet. 

4.1 Støj fra enkeltarrangementer 
Planforslaget fastlægger rammerne for den fremtidige udvikling og anvendelse 
af arealerne inden for lokalplanområdet til fritidsformål med kulturelle og re-
kreative aktiviteter såsom udstillinger, dyrskuer, musikarrangementer, marke-
der, cirkus, messer, udstillinger, idrætsarrangementer, boldspil, og lignende, 
samt midlertidige teltpladser til overnatning ved flerdages arrangementer med 
tilhørende funktioner. 

Med planforslaget ændres der ikke på dyrskuepladsens overordnede dispone-
ring, ligesom anvendelsesmulighederne fastholdes. Der lægges dog op til, at 
området ved dyrskuepladsen vil kunne bruges til flere arrangementer og arran-
gementstyper end hidtil. Der er således i planforslaget redegjort for og vurderet, 
at området vil kunne bære en udvidelse af antallet af musikarrangementer og i 
antallet af øvrige større arrangementer med et publikumstal på over 5.000. 

En forudsætning herfor er, at der med lokalplanen indføres et øvre loft for stør-
re arrangementer. Ud over Roskilde Festival og Roskilde Dyrskue bliver der 
mulighed for at afholde yderligere ét arrangement med op til 100.000 deltagere. 
Herudover kan der afholdes maksimalt 4 arrangementer med et besøgstal på 
højst 60.000 (heraf dog kun 2 med koncerter som hovedtema) og maksimalt 8 
arrangementer med et besøgstal på højst 20.000 (heraf dog kun 4 med koncerter 
som hovedtema). Planforslaget fastlægger således et øvre loft på i alt 15 større 
arrangementer om året. 

Dette ændrer dog ikke på at der på forhånd skal ansøges om og opnås godken-
delse til hvert arrangement hos Roskilde Kommune og hos Politiet - uanset ar-
rangementets omfang. 

Ved de største musikarrangementer vil musikscenen blive placeret i dyrskue-
pladsens nordlige centrale del, med samme placering som festivalens Orange 
scene, hvorved opnås færrest mulig gener for naboområder. Til øvrige musikar-
rangementer kan der etableres en scene i Dyrskuepladsens sydøstlige hjørne. 
Andre typer af arrangementer kan afholdes med udgangspunkt i området ved 
Daruplund. 
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Siden 1995 har der været gennemført støjmålinger under Roskilde Festivalen. 

I figur 4.1 er der vist de maksimale målinger i 12 målepunkter, som blev målt 
under Roskilde festivalen 2010. Målingerne er ikke et udtryk for et faktisk støj-
niveau, men alene for et konkret målt lydtryk på et specifikt tidspunkt. 

Målingerne giver dog, på trods af usikkerheder og forbehold, en indikation af 
støjens udbredelse i området. 

 
Figur 4.1: Angivelse af målt støjniveau (max) ved målepunkter. Målinger er 
foretaget på forskellige tidspunkter under Festivalen 2010. 

I hele området er der en stor baggrundsstøj, primært fra trafik, jf. afsnit 4.3 ne-
denfor, og i de viste målinger er der ikke korrigeret for denne baggrundsstøj. 
Målinger af lydniveauet, har en vis grad af usikkerhed, da lydniveauet (fra en 
bestemt kilde) generelt kan siges at skulle være mere end 10 dB(A) over bag-
grundsstøjen, for at det kan måles præcist. 

De viste støjmålinger har, trods usikkerhed, en naturlig størst udbredelse i syd-
lig retning, idet scenen er orienteret denne vej. Afstanden til de fjerneste måle-
punkter (ved Darup, Teglværksvej og Kamstrupvej) er mellem 1500 og 1700 
meter. Afstanden til de nærmeste målepunkter udenfor selve dyrskuepladsen 
(Poppelgård og Kamstrupsti) er ca. 500 meter. Som det fremgår af figur 4.1 er 
der en overskridelse af grænseværdierne i flere områder med støjfølsom anven-
delse - især i sydøstlig retning i forhold til den nuværende placering af Orange-
scene. 

Der er mulighed for at dreje scenen i sydvestlig retning, hvor der er længere til 
områder med støjfølsom anvendelse, hvilket ville kunne aflaste området om-
kring Kamstrupsti. 

Etablering af en scene til musikarrangementer i Dyrskuepladsens sydøstlige 
hjørne, vil have en placering der er tættere på områder med støjfølsom anven-
delse - boliger ved Kamstrupsti og i Vor Frue. En scene med denne placering 
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bør orienteres mod vest, således støj primært har en udbredelse i denne retning, 
væk fra Kamstrupsti og Vor Frue. 

Planforslaget muliggør, at arealet øst for den urbane zone kan anvendes som 
serviceareal ved de største arrangementer på Dyrskuepladsen. Området er ud-
lagt til offentlige formål med en primær anvendelse til idrætsanlæg, kan således 
i kortvarige periode, f.eks. under dyrskuet og i festivalperioden midlertidigt an-
vendes til backstage-område og andre typer servicefunktioner i tilknytning til 
arrangementsafviklingen, samt mulighed for at arealerne i spidsbelastningssitu-
ationer kan anvendes til parkering og camping. 

Hidtil har der været årligt været 10-15 arrangementer, jf. oversigt over aktivite-
ter på Dyrskuepladsen i bilag 3, side 45, hvor Roskilde Festivalen og Roskilde 
Dyrskue i både omfang, varighed og tiltrækning uden sammenligning er størst - 
begge med op mod 90.000 publikummer. En stor del af de nuværende arrange-
menter har under 5.000 publikummer. 

De typiske støjproblemer omkring arrangementer på festivalpladsen stammer 
dels fra tilskuere/deltagere, dels fra musik, motorstøj og fra øvrige driftsfunkti-
oner, samt fra transport til og fra arrangementerne. 

Der er ingen faste regler for, hvor meget udendørs musikarrangementer må stø-
je. Den enkelte kommune har dog mulighed for at vedtage retningslinjer for 
afholdelse af koncerter og lignende udendørs arrangementer. 

Den 15. februar 2008 trådte nye regler om støjgrænser i musik- og underhold-
ningsbranchen i kraft. Reglerne skal beskytte de ansatte mod støj i forbindelse 
med arbejdet. Støjbekendtgørelsen (BEK nr. 63 af 06/02/2006) fastsætter såle-
des regler for, i hvilket omfang ansatte udsættes for støjbelastning. Støjreglerne 
betyder, at arbejdsgiveren skal sikre, at ingen ansatte udsættes for støjbelast-
ninger over 85 dB(A) eller slagstøj over 137 dB(C). Reglerne vedrører kun de 
ansatte, og de sætter altså ikke grænser for den støjbelastning, publikum må 
udsættes for. 

Arbejdstilsynet oplyser, at hvor meget lydstyrken eventuelt skal reduceres, er 
en afvejning af hensynet til de ansatte og de kunstneriske krav til musikken. I 
de tilfælde, hvor det ikke er muligt at nedbringe støjbelastningen til grænse-
værdien med tekniske eller administrative foranstaltninger, skal arbejdsgiveren 
sikre, at de ansatte bruger høreværn. 

Støj fra større musikarrangementer er ikke godkendelsespligtige efter miljøbe-
skyttelseslovens kapitel 5. Festivaler og lignende har en sådan midlertidig ka-
rakter, som forventes at have en udstrækning på 1-2 uger på årsbasis, og kan 
derfor ikke betegnes som en virksomhed der omfattes af kommuneplanens ret-
ningslinier. Udsendelse af støj fra sådanne arrangementer reguleres af Roskilde 
Kommune via regulativ eller påbud efter § 42 i Miljøbeskyttelsesloven. 

Det er ligeledes en mulighed at regulere støj fra enkelt arrangementer via de 
vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj, jf. tabel 4.2, eller andre afpas-
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sede værdier, hvor krav fastlægges på baggrund af tid og naboområdernes støj-
følsomhed. 

Men da festivalen og andre enkeltarrangementer er meget kortvarige aktiviteter, 
er det vurderet, at de ikke helt kan sammenlignes med en virksomhed. Der har 
således ikke hidtil været fastsat krav til festivalen og andre enkeltarrangementer 
med konkrete støjgrænser. Roskilde Kommune har alene forbeholdt sig mulig-
heden for at gribe ind, hvis der kommer mange naboklager. 

Det vurderes at der med planforslaget ikke ændres væsentligt på anvendelses-
mulighederne i området. Dog åbnes der konkret mulighed for at afholde et tre-
die arrangement med op til 100.000 publikummer og seks musikarrangementer, 
som ikke hidtil har været afholdt i området. Således vil omgivelserne blive ud-
sat for en hyppigere påvirkning med støj, som vurderes at have et niveau, som 
ved festivalen, men at de langt overvejende vil være begrænset til at være en-
dags arrangementer. 

Endvidere medfører anvendelsen af området øst for den urbane zone til service-
areal, at potentielt støjende funktioner placeres meget tæt på boliger ved Rønøs 
Allé. Ved de få arrangementer, hvor der er behov for, at anvende servicearealer, 
bør funktioner placeres under hensyntagen til boliger i naboområder. Den syd-
ligste halvdel af arealet har også hidtil været anvendt til camping og serviceare-
al i forbindelse med afholdelse af Roskilde Festival. 

Anvendelsen af området øst for den urbane zone til serviceareal i forbindelse 
med de største arrangementer, vil således ikke være en væsentlig ændring i for-
hold til den hidtidige faktiske anvendelse. 

 
Figur 4.2: Luftfoto af området taget under festivalperioden i sommeren 2010. 
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Det vurderes endvidere, at der med et fremtidigt øvre loft for større arrange-
menter på Dyrskuepladsen, opnås en sikkerhed for omfanget af større events 
med støjgener, som ikke før var til stede. 

4.1.1 0-alternativ 

Med den nuværende planlægning for Dyrskuepladsen (Lokalplan nr. 118) kan 
den hidtidige anvendelse fortsætte uændret og aktivitetsniveauet kan ligeledes 
fortsætte eller øges, da den nuværende planlægning ikke sætter begrænsninger 
for antallet, størrelsen eller typen af arrangementer. 

4.1.2 Afhjælpende foranstaltninger 

Roskilde Kommune kan meddele arrangøren støjgrænserne for arrangementer 
på Dyrskuepladsen i form af påbud efter § 42 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven af 
6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. dec. 2006. 

På den tekniske side er der foregået en udvikling af højtalerteknologi, hvor der 
sker en betydeligt mindre støjudbredelse over afstand, selvom der er et højt 
lydtryk ved kilden. 

4.1.3 Overvågning 

De nuværende støjmålinger som foretages under Festivalen og som gennemfø-
res som arrangørens egenkontrol, bør ligeledes udføres for øvrige større arran-
gementer, især ved arrangementer med forstærket musik.  

4.2 Støj fra idrætsanlæg mv. 
Der planlægges for, at etablere et varierende antal idrætsbaner, afhængig af 
formål, men arealmæssigt svarende til 10 store fodboldbaner, i området sydøst-
lige del, syd for Rønøs Alle og øst for Kamstrupsti. 

Boldbanerne kan i princippet anvendes alle ugens dage i døgnets lyse timer og 
vil kunne anvendes til både organiserede idrætsaktiviteter og til uorganiseret 
leg og boldspil mv. 

Ifølge DMI kan udendørs aktiviteter i reglen foregå uden kunstig belysning i 
borgerligt tusmørke, defineret ved, at solens centrum er mindre end 6 grader 
under horisonten, frem til det, der hedder nautisk tusmørke. I nautisk tusmørke 
kan man se omridset af genstande på jorden, mens horisonten er vanskelig at 
skelne. Nedenstående tabel viser, hvilken tid de forskellige former for tusmørke 
indtræffer. Som udgangspunkt for tidsangivelsen er valgt den 15. i hver af de 
nævnte måneder. 

Hvis der ikke opstilles lysanlæg ved banerne, må det således formodes, at disse 
ikke anvendes efter kl. 22.00. Lokalplanforslaget fastlægger, at der kun må 
etableres lysanlæg ved boldbaner, med en afstand på mindst 80 meter til nær-
meste bolig. Derfor vurderes det at både lys- og støjgener er minimeret. 
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 Borgerligt tusmørke Nautisk tusmørke 

April  20:20 21:00 

Maj  21:15 22:00 

Juni  22:00 22:45 

Juli  21:45 22:00 

August  20:45 21:30 

September  19:30 20:00 

Oktober  18:15 18:55 

Tabel 4.1: Tidspunkter for tusmørke. 

Miljøbeskyttelsesloven (§ 42 stk. 3) giver kommunen mulighed for, at der kan 
stilles krav til, hvor meget støj idrætsanlæg må give anledning til. Det er prak-
sis, at organiserede idrætsaktiviteter på denne måde er omfattet af miljølovgiv-
ningen, mens uorganiseret leg og boldspil ikke vil være det. 

Der findes imidlertid ingen vejledende grænseværdier for støj fra idrætsaktivi-
teter, men det er almindelig praksis at anvendes støjgrænserne for virksomheds-
støj, samt at idrætsanlæg klassificeres efter reglerne for virksomheder, jf. 
Håndbog om miljø og planlægning. 

Grænseværdierne bruges først og fremmest i forbindelse med miljøgodkendel-
ser og påbud, men kan også benyttes ved planlægning. Der er forskellige vejle-
dende grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten. 

En række forhold taler dog for, at en anvendelse af virksomhedsstøjgrænserne, i 
en konkret sag vedrørende fritidsanlæg, kan føre til en overvurdering af støjge-
nerne: 

• Tale og råb fra børn og voksne er mindre generende end mekanisk, 
teknisk støj 

• Støjen forekommer i et begrænset tidsrum og forekommer ikke om 
natten 

• Støjen er umiddelbart til at forstå (i modsætning til f.eks. en virksom-
hed, der udefra ikke så let kan gennemskues) 

• Støjen er en naturlig følge af idrætsaktiviteten og kan ikke umiddel-
bart kildestøjdæmpes (i modsætning til en virksomhedsstøj) 

Idrætsanlæg og herunder boldbaner, kan indplaceres som miljøklasse 1 - 3, så-
ledes at der vil være et vejledende minimumsafstandskrav på op til 50 meter i 
forhold til boliger. 

Der er ikke tale om afstandskrav, der skal overholdes. Men hvis afstanden tilla-
des kortere, vurderes eventuelle støjgrænser for den konkrete aktivitet, med ud-
gangspunkt i tabel 4.2, side 21. 
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Arealanvendelse Det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) 

  Mandag - fredag
07.00 - 18.00 
Lørdag 
07.00 - 14.00 

Mandag - fredag 
18.00 - 22.00 
Lørdag 
14.00 - 22.00 
Søn- og helligdage 
07.00 - 22.00 

Alle dage 
22.00 - 07.00 
 

Områder til industri med særlige 
beliggenhedskrav  

70 dB 70 dB 70 dB 

Områder til industri- og trans-
portvirksomheder 

60 dB 60 dB 60 dB 

Områder til lettere erhverv  60 dB 60 dB 60 dB 

Blandede bolig- og erhvervsom-
råder  

55 dB 45 dB 40 (55) dB 

Centerområder 55 dB 45 dB 40 (55) dB 

Etageboligområder og instituti-
onsområder 

50 dB 45 dB 40 (55) dB 

Boligområder for åben og lav 
boligbebyggelse og særlig støj-
følsomme institutioner 

45 dB 40 dB 35 (50) dB 

Sommerhusområder, offentligt 
tilgængelige rekreative områder 
og særlige naturområder 

40 dB 35 dB 35 (50) dB 

Der henvises til den til enhver tid gældende vejledning fra Miljøstyrelsen om Ekstern støj 
fra virksomheder. 

Tabel 4.2: Gældende grænseværdier for virksomhedsstøj. 

I Kommuneplan 09 for Roskilde Kommune er der følgende retningslinje vedrø-
rende støj (§ 24.3): Nye støjende virksomheder og nye støjende fritidsanlæg kan 
kun etableres, hvis Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj fra anlæggene 
kan overholdes i eksisterende og planlagte boligområder og områder med an-
den støjfølsom anvendelse. 

De nærmest beliggende arealer med støjfølsom anvendelse er boliger på ejen-
dommen Rønøs Alle nr. 38 mellem området udlagt til boldbaner og Køgevej, 
samt ejendommene Rønøs Alle nre. 1 - 17 nord for. For boligerne ved 
Kamstrupsti er baner skærmet af beplantning og de mellemliggende gartneri-
ejendomme. 

De vejledende grænseværdier for idrætsanlægget er således på 45/40/35 dB(A). 
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Støj fra idrætsanlægget vil kunne høres i de nærmest liggende ejendomme mod 
nord og øst. Det vides ikke på det foreliggende grundlag i hvilket omfang ba-
nerne vil blive benyttet. 

Det er dog vurderet, at støjen ikke vil give nævneværdige problemer, da der er 
cirka 20-45 meter mellem boligerne og de hertil knyttede udendørs opholdsare-
aler og de nærmeste baner, og der desuden planlægges for, at der etableres et 
beplantningsbælte i denne zone. Beplantningsbælter antages generelt at kunne 
reducere støjgener med op til 3 dB. 

4.2.1 0-alternativ 

Uden vedtagelse af planforslaget vil der ikke kunne etableres boldbaner på det 
pågældende areal og der vil alene være tale om en fortsættelse af den nuværen-
de anvendelse, som i overvejende grad er jordbrugsformål. 

4.2.2 Afhjælpende foranstaltninger 

Der kan være behov for at gennemføre forskellige tiltag for at sikre overholdel-
se af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. I lokalplanen kan der fastsæt-
tes bestemmelse om, at støjniveauet indendørs og på udendørs opholdsarealer 
ved nærliggende boliger skal overholde de respektive grænseværdier. 

4.2.3 Overvågning 

Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag. Støjmålinger kan som følge af 
baggrundsstøj fra den nærtliggende Køgevej ikke forventes at give et retvisende 
billede af støjbelastningen fra boldbanerne. Derfor anbefales overholdelsen af 
grænseværdien i givet fald eftervist gennem beregninger, når der foreligger vi-
den om, hvordan og med hvilken intensitet banerne benyttes. 

4.3 Trafik og støj 
Lokalplanområdet er belastet af trafikstøj på grund af beliggenheden tæt på 
Holbækmotorvejen (mod nord), Køgevej (mod øst) og jernbanen (mod vest). 
Endvidere er området en del af støjkonsekvenszonen fra Roskilde Lufthavn, jf. 
Kommuneplan 2009. 

Langt det største bidrag til vejtrafikstøj i området stammer fra Holbækmotorve-
jen, hvor trafikbelastningen på strækningen nord for lokalplanområdet mellem 
frakørsel 12 og 13 er opgjort til ca. 53.000 (ÅDT) i 2008. Støjudbredelsen i om-
rådet er vist på figur 4.3 nedenfor side 23, hvoraf det ses, at næsten hele områ-
det har en støjbelastning, der er højere end Lden 55dB. 

For de dele af landet, der er omfattet af støjkortlægningen, viser støjkortet den 
gennemsnitlige støj med en farvekode. Farvekoden går fra blå, som er den hø-
jeste støjbelastning (døgnværdien Lden højere end 75 dB), til gul (døgnværdien 
Lden mellem 55 og 59 dB). Der er ikke kortlagt svagere støjniveauer af støjens 
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døgnværdi. For natstøjen er der en endnu svagere støjzone, som er lysegrøn 
(natstøj Lnight 50 – 54 dB). 

 
Figur 4.3: Illustration for belastning af området med trafikstøj. 

I tillæg til støj fra motorvejen kommer et bidrag fra Køgevej i øst og jernbanen 
i vest, samt fra Darupvej der forløber gennem området. En forlængelse af Pop-
pelgårdsvej og anlæggelse af en niveaufri skæring ved jernbanen vil kunne 
medføre en mindre trafikforøgelse på denne strækning. Poppelgårdsvej har i 
dag en del tung trafik til og fra graveområderne syd for lokalplanområdet. 

Med udgangspunkt i trafiktal på det omgivende vejnet kan der i beregningspro-
grammet N2kR-TC (Nord 2000 Road Method) foretages overslagsberegninger 
for trafikstøj og afstandskriterier for miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
for forskellige anvendelsesfunktioner. 

Afstandskrav 
 

Trafikbelast-
ning (ÅDT) 

Støjniveau 20m 
fra vejmidte 

53 dB 58 dB 63 dB 

Holbækmotorvejen 53.000 79,7 dB 425 m 195 m 115 m 

Køgevej 14.000 68,9 dB 100 m 60 m 33 m 

Darupvej 1.500 55,5 dB 25 m 15 m - 

Rønøs Alle - - - - - 

Tabel 4.3: Trafiktal (2008), støj 20 meter fra vejmidte og afstandskriterier. 

Holbækmotorvejen skal udbygges fra 4 til 8 spor igennem Fløng mellem Bal-
dersbrønde og Hedelandsvej, og fra 4 til 6 spor mellem Hedelandsvej og Ros-
kilde Vest - nord for lokalplanområdet. Arbejdet forventes færdigt i 2013. 
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Udbygning af Holbækmotorvejen vurderes ikke at ændre støjforholdene i om-
rådet væsentligt. 

Darupvej er på hele sin udstrækning beliggende inden for støjkonsekvenszonen 
for motorvejen og bidraget herfra kan anses som ikke betydende. Trafikbelast-
ningen på Darupvej vil have betydelige udsving, idet den fungerer som ad-
gangsvej til Dyrskuepladsen ved de fleste aktiviteter på pladsen. Det vurderes 
dog at støjbidraget fra Darupvej på intet tidspunkt vil være betydende i forhold 
til støjen fra motorvejen, når denne ikke er afskærmet. 

Etablering af nye boldbaner i områdets sydøstlige del vil generere en stigning 
af trafik i området. Denne mertrafik vil hovedsageligt finde sted eftermid-
dag/aften på hverdage, samt i weekenden. 

Etablering af boldbaner vil påvirke trafikmængden på Poppelgårdsvej og Vor 
Frue Hovedgade, samt Køgevej. Det vides ikke på det foreliggende grundlag i 
hvilket omfang banerne vil blive benyttet og dermed hvilken trafikgenerering 
de vil afstedkomme. Det vurderes dog, at i forhold til den eksisterende trafik-
støj fra Motorvejen og Køgevej, vil støj fra den ekstra trafik til og fra området 
ikke være væsentlig. 

Støjbelastningen af eksisterende boliger og anden støjfølsom anvendelse i om-
rådet har, med den nuværende trafikbelastning på motorvejen og Køgevej, et 
omfang, som gør at bidraget fra de planlagte ændrede aktiviteter må vurderes 
ikke at være væsentlige. 

Planforslaget indeholder ikke krav til dokumentation for overholdelse af hhv. 
indendørs og udendørs støjniveau.  

4.3.1 0-alternativ 

Uden vedtagelse af planforslaget vil der ikke kunne etableres nye boldbaner i 
området eller på anden vis ændres på arealanvendelsen i området, som vil kun-
ne ændre trafikforholdene. 

Eksisterende funktioner i området vil fortsat være væsentligt belastet af støj fra 
motorvejen, Køgevej og jernbanen. 

4.3.2  Afhjælpende foranstaltninger 

I lokalplanforslaget er der ikke fastsat krav om støjafskærmning, som betingel-
se for ibrugtagning, da der ikke planlægges for ny støjfølsom anvendelse i om-
rådet. 

Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger.  
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4.3.3 Overvågning 

Statens og kommunernes støjhandlingsplaner opgør antallet af støjbelastede 
boliger fra større trafikanlæg. Mindst hvert 5. år revideres planerne, og der gø-
res status på udviklingen i antallet af støjbelastede boliger. 

Herudover foreslås ikke overvågning af trafikstøjen. 

4.4 Beskrivelse af kumulative støj-effekter 
Der forekommer i planområdet støj fra forskellige støjkildetyper. Det er imid-
lertid praksis, at forskellige støjkildetyper vurderes hver for sig. Således er der 
heller ikke metoder til beregning/påvisning af et samlet støjniveau fra vejtrafik, 
jernbane og erhvervsstøj/støj fra aktiviteter, samt flytrafik.  

Det vurderes dog at der - i perioder af dagen - vil være kumulative effekter mel-
lem forskellige støjkilder, især trafik. I tillæg hertil vil der - i kortere perioder - 
være bidrag til støjbelastningen fra aktiviteter på Dyrskuepladsen. 

Et område betragtes som støjbelastet, når støjniveauet af den aktuelle type støj 
er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Miljøstyrelsen har fast-
sat vejledende grænseværdier for de fleste typer af støj (vejstøj, jernbanestøj, 
lufthavnsstøj, virksomhedsstøj, støj fra skydebaner og motorsportsanlæg mv.). 
Grænseværdien er afhængig af, hvilken type af område der belastes, fx blande-
de områder, erhvervsområder, boligområder eller rekreative områder. 

I forhold til den nuværende støjudbredelse i området fra trafikanlæg, lufthav-
nen, erhverv og aktiviteter i området vurderes det, at de ændringer i anvendel-
sen og områdets disponering som planforslaget anviser, ikke vil ændre de nu-
værende forhold væsentligt. 

Dog kan der ved afholdelse af flere aktiviteter på Dyrskuepladsen, forekomme 
flere dage, hvor omgivelserne påvirkes af støj fra området, i tillæg til den dagli-
ge "baggrundsstøj" fra veje, lufthavnen mv.  

4.5 Trafikafvikling (daglig og ved større events) 
Planforslaget giver mulighed for, at der kan etableres boldbaner i områdets 
sydøstlige del, syd for Rønøs Alle og at der gives mulighed for at der kan af-
holdes flere typer af arrangementer. Dog fastlægges et øvre loft for antallet af 
store arrangementer.  

Lokalplanforslaget forventes at medføre en mindre forøget trafikmængde i og 
omkring området generelt og især ved større arrangementer/aktiviteter på Dyr-
skuepladsen. 

Daglig trafikafvikling 
Etablering af nye boldbaner i områdets sydøstlige del vil generere en stigning 
af trafik i området. Denne mertrafik vil hovedsageligt finde sted eftermid-
dag/aften på hverdage og i weekenden udenfor vejenes spidsbelastninger.  
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Trafik til og fra boldbanerne skal afvikles på Køgevej via Vor Frue Hovedgade 
og Poppelgårdsvej. 

Opgørelse af trængselsniveauet på statsvejnettet i Hovedstadsområdet viser at 
der på det tilstødende vejnet er ubetydelig trængsel på Køgevej, mens der er 
stor trængsel på Holbækmotorvejen - i østgående retning om morgenen og i 
vestgående eftermiddag/aften. 

I de foregående år er trafikken på de overordnede veje i hovedstadsområdet 
vokset mærkbart. Det gælder også trafikken på Holbækmotorvejen, hvor trafik-
ken de seneste 10 år er steget med ca. 30 %. Det har medført kapacitetsproble-
mer, således at trafikanterne nu dagligt oplever forsinkelser i myldretiderne.  

I perioden 2000-2009 er antallet af kørte kilometer på motorvejsnettet steget 
med knap 40 %. Dog har finanskrisen lagt en dæmper på trafikudviklingen i 
2009 og i de seneste år har der generelt været et mindre fald i trafikken på 
statsvejnettet. 

Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest skal udbygges fra 4 til 8 
spor igennem Fløng, og fra 4 til 6 spor på den øvrige strækning mellem Hede-
landsvej og Roskilde Vest. Udbygningen forventes at give en væsentlig forbed-
ring af trængselsniveauet. Arbejdet forventes færdigt i 2013. 

I forbindelse med udbygning af motorvejen etableres der nye rampeanlæg ved 
Køgevej. Rampeanlæg anlægges på vestsiden af Køgevej og det betyder, at til-
slutningen af Darupvej og Rønøs Alle til Køgevej forrykkes og samles i en - 
udenfor lokalplanområdet. 

Det vides ikke på det foreliggende grundlag i hvilket omfang boldbanerne vil 
blive benyttet, men det vurderes at den trafikmængde der genereres fra boldba-
nerne vil være så lille og endvidere som oftest være placeret på tidspunkter 
uden for myldretiden, at den ikke vil få betydning for trafikafviklingen. 

Det vurderes derfor, at den øgede trafik vil kunne afvikles på det eksisterende 
vejnet uden større problemer. 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Musicon nord for lokalplanom-
rådet er der lavet trafikanalyser for den fremtidige trafikafvikling. Analyserne 
påviser problemer med trafikafviklingen fra området, som dog kan løses ved 
mindre udbygninger af vejnet og kryds. Udbygningen af Musicon vil dog også 
kunne give en forøgelse af trafikken på Darupvej/Maglegårdsvej i lokalplanom-
rådet, hvis der opstår kapacitetsproblemer i kryds ved Sdr. Ringvej. Det er dog 
vurderet at trafikken på Maglegårdsvej vil være begrænset. 

I analyserne er det anbefalet, at der ikke etableres vejadgang til Musicon fra syd 
via ny vejbro over motorvejen med tilslutning til Darupvej. Det anbefales at en 
sådan ny forbindelse alene etableres i form af en stibro, mellem Rabalderstræde 
i nord til Kamstrupsti i lokalplanområdet. 
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Trafikafvikling ved større events 
Store sports- og kulturarrangementer med flere tusinde deltagere/tilskuere stil-
ler krav til planlægningen og organiseringen af trafikken. Ud fra en generel be-
tragtning kan eventtidspunktet have indflydelse på turmønstret, transportmid-
delvalget og parkeringsbehov, her tænkes på årstid, ugedag og tidspunkt på da-
gen. Endvidere kan arrangementets art/type og publikumstiltrækning have ind-
flydelse på trafikmønstret. 

Regulering af vejtrafikken fastlægges i et samarbejde mellem politiet og de be-
rørte vejmyndigheder. Arrangørens planlægning og programlægning kan påvir-
ke spredningen af deltagernes ankomst- og afrejsetidspunkter - og dermed tra-
fikken til og fra begivenheden i spidsbelastningsperioderne. Især pludselige og 
uforudsete programændringer, afbrydelser og aflysninger kan også få betydning 
for trafikbelastningen i området. 

Ved aftaler med trafikselskaberne (bus og tog) kan den kollektive trafik om-
lægges eller suppleres for at reducere antallet af deltagere i bil eller til fods 
langs vejene. 

Trafikafviklingen påvirkes af, hvor godt og tydeligt ruter til arrangementet er 
skiltet, og hvordan trafikken er reguleret i nærområderne ved Dyrskuepladsen 
og dens parkeringsarealer og forsyningsveje. Manuel guidning og regulering 
ved hjælp af politifolk, medlemmer af hjemmeværnet mv. benyttes ofte. 

Trafikafviklingen efter arrangementer på Dyrskuepladsen vil være svær at for-
udsige, og eventuelle foranstaltninger til at forbedre trafikafvikling og trafik-
sikkerheden vil være vanskelige at etablere. Gode tilkørselsforhold for biler vil 
endvidere være mere nødvendigt i dyrskuetiden end festivaltiden, da biltrafik-
ken er langt større til dyrskuet end den er til festivalen. På den anden side er 
trafikken fra de mange publikummer ved dyrskuet fordelt over tre dage. 

Når den autonome parkering er minimal, og der er viden om, hvor og hvor 
mange parkeringspladser der er tilgængelige, er det meget nemmere at styre 
trafikviklingen. Det giver mulighed for, at der før arrangementet kan laves en 
nærmere vurdering af, hvordan trafikafviklingen efter et arrangementet vil for-
løbe, og på den baggrund kan det vurderes, om der skal etableres foranstaltnin-
ger til at forbedre trafikafviklingen og/eller trafiksikkerheden. 

For at henvisning til parkeringspladser i nærområdet skal virke, er det nødven-
digt med god skiltning/vejledning. Samtidig skal der etableres parkeringsforbud 
på veje, hvor der ikke ønskes parkering. Et sådan parkeringsforbud virker, så 
længe der er lovlige parkeringspladser tilgængelige i nærområdet. 

I den forbindelse kan det, som opfølgning på arrangementerne, vurderes hvor-
vidt de valgte afspærringer, afmærkninger, information, vejvisning, restriktio-
ner og reguleringer har fungeret tilfredsstillende. 

En konkret vurdering af trafikkens konsekvenser vil først være muligt, når par-
keringspladsernes lokalitet kendes. Både ved festivalen og ved dyrskuet har 
langt den største del af parkeringsmulighederne været etableret udenfor lokal-
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planområdet. Dog er der ved dyrskuet mulighed for parkering mellem Darupvej 
og motorvejen, hvor det ligeledes etableres parkering ved mindre arrangemen-
ter.  

Ved parkering vest for området skal trafikken ledes via Darupvej og Gammel-
gårdsvej til Ringstedvej rute 14 og eventuelt videre til motorvejen. På rute 14 er 
der såvel højre- som venstresvingsbane mod Gammelgårdsvej. På strækningen 
mellem krydset og motorvejen har rute 14 en årsdøgntrafik (ÅDT) på ca. 
19.300 (2008). 

Ved parkering øst for området skal trafikken ledes fra Vor Frue Hovedgade og 
Øde-Hastrupvej til Køgevej (rute 6) og eventuelt videre til motorvejen. På den 
nordligste del af strækningen er Køgevej 4-sporet, men ændres gradvist til først 
3 og længere mod syd til 2-spor. På strækningen har rute 6 en ÅDT på ca. 
17.100 (2008). På rute 6 der såvel højre- som venstresvingsbane mod Øde-
Hastrupvej, mens krydset ved Vor Frue Hovedgade er signal reguleret. 

Ved parkering mellem Darupvej og motorvejen kan trafikken afledes til enten 
Maglegårdsvej mod Roskilde eller til Køgevej, hvor krydset er signalreguleret.  

Selv om det typisk er i krydsene, at trafikken vil kunne opleve væsentlige for-
sinkelser, er der også strækninger, der kan blive overbelastet i forbindelse med 
biltrafikken til og fra pladsen. 

Den trafikale infrastruktur i området er noget nær optimal i forhold til, at afvik-
le den ekstra trafik, der vil opstå i forbindelse med større events på Dyrskue-
pladsen.  

Trafikken efter arrangementerne - dvs. i retning fra Dyrskuepladsen - forventes 
at være mere koncentreret end trafikken i retning mod Dyrskuepladsen. Ved 
arrangementer med op til 10.000 publikummer forventes det, på baggrund af 
analyser af tilsvarende lokaliteter, at 85-90 % af trafikken afvikles i timen efter 
arrangementets afslutning. Langt hovedparten af den type arrangementer, der 
forventes i området vurderes, at have sluttidspunkt sidst på aftenen - typisk 
mellem kl. 21 og 23. I dette tidsrum forventes den øvrige trafik til og fra områ-
det at være af ubetydelig størrelse og trafikken på det omgivende vejnet vil væ-
re minimal, således at der på det overordnede vejnet vil være en betydelig ledig 
kapacitet. 

Endvidere er der ved at benytte flere forskellige ruter frem til og ud fra parke-
ringsarealerne sikret, at det eksisterende vejnet udnyttes bedst muligt, ved de 
største arrangementer. 

Desuagtet er det vurderet at der må forventes problemer med trafikafviklingen 
på de tilstødende veje og at der vil være risiko for kødannelser. Det må forud-
ses, at der i et tidsrum på 1-2 timer efter afslutningen af større arrangementer 
kan være tale om overbelastning af strækningerne frem til - og især ved tilslut-
ningen til - det overordnede vejnet (rute 6 og 14), samt i mindre omfang på 
strækninger af det tilstødende vejnet, især ved tilkørselsanlæg til motorvejen. 
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Med planforslaget gives der mulighed for at afvikle tre mod de nuværende to 
arrangementer med op til 100.000 publikummer, samt 12 arrangementer med 
20-60.000 publikummer. Ved disse meget store arrangementer vil der med stor 
sandsynlighed opstå problemer med at afvikle trafikken. Der er dog stor forskel 
på transportmiddelvalg (modalsplit) afhængigt af hvilke typer af arrangementer, 
der er tale om og ved arrangementer der strækker sig over flere dage, vil trafik-
belastningen også være fordelt på flere dage. 

4.5.1 0-alternativ 

Planforslaget giver mulighed for, at der kan afholdes et større antal og flere ty-
per af større events på Dyrskuepladsen. I forhold til afvikling af trafikken til og 
fra større begivenheder vurderes der ikke at være væsentlig forskel mellem 
planforslaget og 0-alternativet. Dog vil eventuelle trafikale gener kunne fore-
komme hyppigere end i dag, hvis et øget aktivitetsniveau i området realiseres 
med op til 15 store arrangementer. 

4.5.2 Afhjælpende foranstaltninger 

Specielt ved de største events kan trafikafviklingen søges afhjulpet, dels ved 
udbygning af kryds og strækninger, dels ved manuel regulering af trafikken fra 
politiets side. Med en forholdsvis lav hyppighed af store events må det ud fra 
en genemæssig og en samfundsøkonomisk betragtning overvejes i hvilken grad, 
trafikafviklingen skal sikres manuelt af politiet henholdsvis gennem vejudbyg-
ning. 

Ved festivalen i 2010 var politihjemmeværnet for første gang indsat til at sørge 
for trafikreguleringen før, under og efter festivalen. 

Ved både festivalen og dyrskuet er der indsat shuttlebusser og regionaltoget har 
stop ved trinbrættet ved Darupvej. Ved festivalen er der endvidere indsat sær-
tog. Muligheden for øget bus- og togbetjening af området kunne udvides til an-
dre større arrangementer.  

Trafikken internt i området forventes afviklet ad Darupvej og Poppelgårdsvej. 
Der er mulighed for, i henhold til Færdselsloven samt Vejloven, at skærpe par-
keringsreglerne på begge veje, således at al parkering kommer til at foregå in-
den for anviste parkeringsområder. Skærpelse af parkeringsreglerne ved større 
arrangementer indeholder desuden en række midlertidige parkeringspåbud i 
form af mobile skilte m.v. 

Lokalplanforslaget indeholder ikke bestemmelser der kan afbøde eventuelle 
effekter vedrørende trafikale gener fra en udvidet anvendelse og øget aktivitets-
niveau. 

4.5.3 Overvågning 

Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag. Afviklingen af trafikken kan 
følges løbende af Roskilde Kommune på baggrund af bl.a. trafiktællinger og 
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uheldsstatistik, samt konkret evaluering af trafikafviklingen. Overvågningen 
indgår som en del af den overvågning af trafikken, som Roskilde Kommune i 
øvrigt foretager. 

4.6 Sikkerhed og tryghed 
Når mange mennesker drager hen til ét sted for at deltage i en begivenhed, ud-
gør trafikken en risiko. På det punkt adskiller festivaler/koncerter sig ikke afgø-
rende fra messer, udstillinger, sportsbegivenheder og kulturarrangementer med 
store publikumsmængder. Der er sikkerhedsspørgsmål i relation til transport til 
og fra arrangementer og i relation til deltagernes færdsel under arrangementet. 

Den øgede trafik til Dyrskuepladsen kan have betydning med hensyn til øget 
risiko for trafikuheld og øget barriereeffekt for lette trafikanter på tværs af ve-
jene. Disse virkninger kan imidlertid af flere grunde ikke beregnes med rimelig 
sikkerhed i denne undersøgelse. 

De gængse metoder er baseret på årsdøgntrafik med en normal døgnvariation, 
mens der i situationen med trafik til og fra Dyrskuepladsen vil være tale om 
høje koncentrationer af biltrafik i perioder af forholdsvis få timer. 

Da trafikken på grund af dens størrelse i forhold til vejnettets kapacitet flere 
steder forventes at blive afviklet forholdsvis langsomt og her med skærpet op-
mærksomhed, vurderes det, at der generelt ikke vil være tale om en øget risiko 
for alvorlige uheld. 

Af hensyn til trafiksikkerheden er det imidlertid vigtigt at undgå situationer, 
hvor utilstrækkelig afvikling af trafikken medfører kødannelser på steder, hvor 
der normalt ikke optræder stop i trafikken. Derimod vurderes der ikke generelt 
at opstå særlige problemer med barriereeffekt for lette trafikanter, idet trafikken 
i høj grad afvikles på overordnede veje uden for det egentlige byområde, hvor 
krydsningsbehovene er små. 

Endelig bør der lokalt ved disponering af parkering ved Dyrskuepladsen sikres 
opmærksomhed på at undgå mulige krydsningsproblemer mellem til- og frakø-
rende biltrafik og gæster, der til fods er på vej fra eller til parkeret bil. Både ved 
Køgevej, jernbanen og motorvejen er der sikret niveaufri krydsningsmulighe-
der. 

Trafiksikkerheden for publikummer er ikke mindst afhængig af, hvordan aktivi-
tets- og sceneområder, campingområder og parkeringsområder er placeret i for-
hold til hinanden og i forhold til eksterne funktioner. Hvis deltagerne skal kryd-
se befærdede veje, når de bevæger sig mellem de forskellige områder og facili-
teter i festivaldagene, er der en risiko for trafikale konflikter. Publikummer, der 
er opslugt af stemningen eller påvirket af alkohol, vil antageligt være mindre på 
vagt over for farerne i trafikken. 

Med lokalplanen gives der mulighed for, at trinbrættet ved jernbanen flyttes fra 
Darupvej mod syd til en planlagt ny niveaufri overkørsel af jernbanen, hvor 
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Poppelgårdsvej forlænges mod vest og Darupvej vest for lokalplanområdet. 
Trinbrættet anlægges øst for jernbanen. 

Jernbanen Roskilde - Køge (Næstved) opererer med halvtimesdrift for regional-
tog på banelinjen "Lille Syd" der forløber i lokalplanområdets vestlige af-
grænsning. Standsningsstedet "Festivalpladsen T" oprettes kun i forbindelse 
med Roskilde Festival. 

Det eksisterende trinbræt er oprettet af Roskilde Festival og anvendes normalt 
kun i forbindelse med den årlige festival, hvor stationen betjenes af særtog til 
og fra Roskilde og i enkelte tilfælde helt til København.  

Derudover fungerer stationen også lejlighedsvis under de tre dage, hvor Roskil-
de Dyrskue afholdes. I dette tilfælde betjenes stationen af det ordinære tog på 
jernbanestrækningen Lille Syd mellem Roskilde og Køge som standser ekstra-
ordinært ved trinbrættet. 

Standsningsstedet "Festivalpladsen T" 
er stille og øde det meste af året 

Mens der er hektisk travlhed under 
Roskilde Festivalen 

Lokalplanområdets beliggenhed umiddelbart op ad en meget trafikeret jernba-
nestrækning har gjort det nødvendigt at træffe nogle foranstaltninger med hegn 
mod jernbanen. En bred bevoksning på østsiden af jernbanen langs hele Dyr-
skuepladsens østlige skel er dog med til at afskærme jernbanen mod omgivel-
serne.  

Der planlægges ikke for nye stier og lignende langs jernbanen, men alene på 
tværs af området til den nye niveaufri krydsning af jernbanen. 

Et af formålene med planforslaget er endvidere at, sikre arealer til flugtveje og 
adgangsmuligheder til sikker afvikling af trafik og publikumsstrømme ved store 
arrangementer. Således anvises der hvor der skal etableres flugtveje fra Dyr-
skuepladsen. 

4.6.1 0-alternativ 

Planforslaget giver mulighed for, at trinbræt ved jernbanen flyttes og at der 
etableres en ny niveaufri overkørsel af jernbanen, samt at der etableres flere 
stier i området, hvor bløde trafikanter kan færdes mere sikkert, end på vejene, 
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på kryds og tværs af området. Denne udbygning og fordring for bløde trafikan-
ter og den kollektive trafik er ikke mulig i 0-alternativet. 

4.6.2 Afhjælpende foranstaltninger 

Risikoen for trafikale konflikter kan minimeres ved manuel regulering af tra-
fikken, som foreslået i afsnit 4.5.2. Endvidere foreslås det, at der på steder, hvor 
der ved store events er risiko for bagendekollisioner i forbindelse med kødan-
nelse og uventede stop i ligeud spor, kan der af hensyn til trafiksikkerheden 
etableres køvarsling, i første række med midlertidigt opsatte statiske tavler. 

På de lokale veje i området bør der generelt være parkeringsforbud, idet parke-
ringsmanøvrer - ud over at forringe trafikafviklingen - kan indebære en uhelds-
risiko bl.a. for fodgængerne. 

4.6.3 Overvågning 

Der foreslås ingen særskilte overvågningstiltag.  

4.7 Prioritering af cykel, gang og kollektiv trafik 
Virkemidlerne i forbindelse med prioritering af cykel, gang, kollektiv trafik 
spænder bredt over reguleringer gennem den fysiske planlægning, prioritering 
af investeringer i vej- og stinettet, adfærdspåvirkning gennem kampagner samt 
vejledning og dialog med de aktører, der vil etablere sig i området. Derfor kræ-
ver realiseringen af planen også, at intentionerne følges op gennem en bred og 
koordineret indsats. 

Der er med lokalplanforslaget lagt op til at følge intentionerne i kommunepla-
nen. Lokalplanområdet er beliggende uden for det stationsnære område. 

Området er ved Dyrskuepladsen er yderst velbetjent med kollektiv trafik. Stop-
pestedet ved Darupvej betjenes af 4 buslinjer (212, 213, 215 og 232) og stoppe-
stedet på Køgevej, ved Jordbrugsskolen betjenes ligeledes af 4 buslinjer (210, 
213, 223E og 853). Nord for området ved Musicon er der yderligere 3 buslinjer 
(227, 561E og 605). Endvidere er der mulighed for at anvende trinbrættet ved 
jernbanen, efter aftale med DSB, ved større arrangementer. 

Forslaget indeholder planlægning af en ny bygade nord-syd gennem området, 
parallelt med Kamstrupsti, som en fortsættelse af Rabalderstræde fra Musicon 
nord for motorvejen. Med en ny stibro over motorvejen opnås en forbindelse 
med højklasset stisystem til bymidten og Roskilde station. 

Broforbindelsen over motorvejen og højklassede cykel- og gangstier via Musi-
con og til Roskilde station sikrer betjeningen af både festivalområdet, nye 
idrætsanlæg og øvrige funktioner, for bløde trafikanter, der anlægges som brede 
stier med fast belægning adskilt fra biltrafikken. Stier bør etableres med sikrede 
krydsningspunkter med f.eks. signalregulering, midterheller og hastighedsdæm-
pende foranstaltninger for biltrafikken på trafikerede veje med stor biltrafik. 
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I forbindelse med idrætsanlægget og ved arrangementer på festivalpladsen bør 
det prioriteres at anlægge cykelparkeringspladser i tilknytning hertil, så der bå-
de sikres gode faciliteter og let tilgængelighed for cyklister. 

Den daglige betjening af området med kollektiv trafik er meget god. Ved arran-
gementer er der mulighed for at øge frekvensen på centrale buslinjer, der kan 
indsættes shuttlebusser til og fra stationen eller efter aftale med DSB kan trin-
brættet benyttes. 

Med flytning af trinbrættet til Poppelgårdsvej får det en mere central beliggen-
hed i området, som vil kunne gøre det til en mere attraktiv transportmulighed til 
og fra arrangementer. 

Med den kommende "Nybygningsløsning" for banen København-Ringsted vil 
der blive frigjort kapacitet på den eksisterende bane København-Roskilde og på 
Roskilde station. Der vil således i fremtiden være større kapacitet, som vil kun-
ne anvendes til betjening af trinbrættet ved Dyrskuepladsen, med særtog, og 
ikke alene med stop på regionaltoget Roskilde-Køge. 

Der burde således være mulighed for togbetjening af området ved store events, 
og ikke kun ved Dyrskuet og ved Festivalen. Det er naturligvis en forudsætning 
at der kan opnås en aftale med togoperatøren. 

I forbindelse med store events bør der reserveres areal til gode parkeringsfacili-
teter til busser - enten syd for motorvejen i direkte tilknytning til Dyrskueplad-
sen eller ved mere decentrale parkeringsanlæg. 

Ved at etablere en infrastruktur med prioritering af de lette trafikanter, vil der 
være mange afledte fordele, som vejnettet til biler ikke kan præstere, for både 
sundhed, trafiksikkerhed, miljø, klima, slid på veje m.m. 

Det vurderes at de planmæssige tiltag sikrer forudsætningen for, at der i trafik-
betjeningen området kan foretages en prioritering af cykel, gang og kollektiv 
trafik, samt lignende bæredygtige trafiktiltag. 

4.7.1 0-alternativ 

Uden vedtagelse af planforslaget vil området ikke få forbedret tilgængelighed i 
form af et nyt trinbræt på jernbanen, samt højklasset stiforbindelse og cy-
kel/gang bro over motorvejen til Musicon. 

4.7.2 Afhjælpende foranstaltninger 

Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger. 

4.7.3 Overvågning 

Der fastlægges ikke særlig overvågning.  
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4.8 Regionale perspektiver 
I forbindelse med afgrænsning af miljørapportens indhold er der, jf. Lov om 
miljøvurdering, foretaget høring af berørte myndigheder. I den forbindelse er 
der kommet høringssvar fra Høje-Taastrup Kommune med anmodning om, at 
miljøvurderingen medtager vurdering af, hvorvidt den ændrede planlægning har 
regional betydning og hvorvidt denne har betydning for det planlagte regionale 
fritidsområde i Høje Taastrup by. 

Det regionale fritidsområde i Høje Taastrup er afgrænset af Holbækmotorvejen, 
Bondehøjvej, Ring 5 og Roskildevej. Plangrundlaget for området er Region-
plantillæg nr. 9 til Regionplan 1997 for Københavns Amt, som videreført ved 
Regionplan 2005 for Hovedstadsområdet. Regionplantillægget er indarbejdet i 
Kommuneplan 2010 for Høje-Taastrup. 

Inden for området er der mulighed for at etablere en Multiarena med tilhørende 
detailhandel, fritidsfaciliteter, hoteller og parkeringspladser. Planlægningen 
blev gennemført ud fra et konkret ønske at bygge en arena med 15.000 sidde-
pladser og et fritidsanlæg med mulighed for biografkompleks, familieforlystel-
sescenter, natklub, restauranter, caféer og mærkevarebutikker, samt en helse- 
og fitnessklub og to hoteller. 

I løbet af 2010 er der igangsat lokalplanlægning for at muliggøre etablere en 
forlystelsespark i det regional fritidsområde, med fx multisportsbaner, curling-
baner, Danmarks største rutsjebane, sanserum, større indendørs badeland og 
overnatningsfaciliteter i form af 400 toplans ferierækkehuse og 600 camping-
pladser. 

Forlystelsesparken vil blive nabo til det planlagte Air-center nord for området. 
Air-centeret skal fungere som et oplevelsescenter med mulighed for at køre i 
luftpudefartøjer, Hovercraft, at svæve i luften i et Aerodium m.v. 

Det regionale fritidsområde i Høje Taastrup er planlægning på stor skala af sto-
re enheder, som uden tvivl har regionale perspektiver. 

Roskildes Kommuneplan 2009 udstikker de overordnede linjer for kommunens 
udvikling og regionale sammenhæng. Det er bl.a. redegjort for, at Roskilde øn-
sker at markere sig inden for det musiske, uddannelse, sundhed og idræt. Kon-
kret er Musicon og Festivalpladsen udpeget som fokusområder, hvor der er 
planlagt for, at der kan placeres kulturelle institutioner i Musicon-området og at 
Råstof- og festivalområdet skal udvikles til et kultur-, idræts- og fritidsområde, 
som byder på anderledes og forbedrede muligheder for både Roskilde Festiva-
len og de mange andre arrangementer, der hvert år finder sted på Dyrskueplad-
sen, men som også skal kunne rumme nye typer af store kulturelle arrangemen-
ter. 

Planforslaget for Dyrskuepladsen og Den Urbane Zone fastlægger ikke tiltag 
for området i en regional skala, med undtagelse af, at der gives mulighed for en 
mindre udvidelse af omfanget og typen af kulturelle arrangementer der kan af-
holdes på festivalområdet - helt i tråd med kommuneplanens udmeldinger. 
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På baggrund heraf vurderes det, at det regionale perspektiv for festivalområdet 
er uændret og set i et regionalt perspektiv vurderes tiltagene i lokalplanforslaget 
derfor ikke at have væsentlig betydning. 

Endvidere vurderes det, at der ikke planlægges for ny anvendelse og aktiviteter 
i området, som konkret står i et konkurrence forhold til den type af anvendelse 
og skala, som der hidtil har været planlagt for i det regionale fritidsområde ved 
Høje Taastrup og at planforslaget ikke har væsentlig betydning for Høje-
Taastrup Kommunes udvikling og planlægning af det regionale fritidsområde. 

Den kan være et overlap mellem typen af arrangementer, der vil kunne afholdes 
på Dyrskuepladsen og en Arena i Høje Taastrup, dog med den grundlæggende 
forskel, der er mellem udendørs og indendørs arrangementer og at den planlag-
te arena (jf. VVM-redegørelse for Regionplantillæg nr. 9) vil have en publi-
kumskapacitet på 15.000. 

4.8.1 0-alternativ 

Uden vedtagelse af planforslaget kan den hidtidige anvendelse af området fort-
sætte. Planforslaget og 0-alternativet vurderes at have samme effekt/betydning i 
et regionalt perspektiv 

4.8.2 Afhjælpende foranstaltninger 

Der foreslås ikke afhjælpende foranstaltninger.  

4.8.3 Overvågning 

Der fastlægges ikke særlig overvågning.  
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Bilag 1: Screening 
 

Titel: 
Lokalplan 538, Råstof- og festivalom-
rådet, Dyrskuepladsen og Den urbane 
zone 
Udført af: Plan og Udvikling 
Dato: 27. september 2010 

Ik
k

e 
re

le
va

n
t 

Ik
k

e 
væ

se
n

tl
ig

 

In
d

gå
r 

al
le

re
d

e 

V
æ

se
n

tl
ig

/ 
u

n
d

er
sø

ge
s 

n
æ

rr
m

er
e Bemærkninger  

Begrundelserne for vurdering, hen-
visning til hvorledes vurdering alle-
rede indgår, eksempelvis an-dre pla-
ner, lovgivning mv. og/eller uddyb-
ning af hvad der bør under-søges 
nærmere   

Bymiljø og landskab       

Grønne områder   x  Planen fastholder Dyrskuepladsen 
som grønt område og muliggør nyt 
udendørs idrætsanlæg.   

Landskabelig/byarkitektonisk værdi   x  Planen arbejder med overgangen til 
det åbne land og kobling til byen 
med en koncentration af bygninger i 
urban zone.   

Geologiske særpræg x    Ingen geologiske interesser.   

Skovrejsning/skovnedlæggelse  x   Fredsskov ved planlagt trinbræt skal 
ophæves, men vurderes til at være af 
mindre betydning.   

Kulturhistoriske forhold   x  Dyrskuepladsen og Kamstrupstien 
har kulturhistorisk betydning. Dyr-
skuepladsen fastholdes som ’kultur-
institution’. Kamstrupstien nedlæg-
ges for offentlig gennemgang, men 
markeres for at vise kulturhistorisk 
spor i landskabet.   

Friluftsliv/rekreative interesser   x  Planens overordnede formål er at 
understøtte kultur- idræts- og fritids-
livet.   

Dyre- og planteliv, samt mangfoldighed   x  Området får et stort indhold af be-
plantningsbælter og trægrupper, som 
vil fungere som levested for smådyr.  

Fredning og naturbeskyttelse  x   Behov for ophævelse af fredskovs-
pligt ved trinbræt.   
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Vådområder   x  I kommuneplan er udpeget mindre 
areal som vådområde. Arealet er 
ikke vandlidende, men vil alligevel 
blive friholdt for bebyggelse.   

Vandløb x    Ingen vandløb i området.   

Risiko for forurening       

Støj og vibrationer      x Støj fra arrangementer på Dyrskue-
pladsen og Den urbane zone vurde-
res til at kunne få væsentlig indvirk-
ning på området.  
Skal under-søges nærmere.   

Lys og/eller refleksioner   x  Lysgener fra idrætsanlægget vil bli-
ve reguleret i lokalplanen.   

Luft x     Ingen risiko for luftforurening.   

Jord  x   Den del af området som er omfattet 
af lokalplan nr.118, og som er belig-
gende i byzone, er registreret som 
områdeklassificeret. 
Der er kortlagt potentielt forurenede 
arealer på vidensniveau 1 (V1) på to 
ejendomme. 

Grundvand  x   Regionplan udpeger hele området 
som almindelige grundvandsinteres-
ser, men planen giver ikke mulighed 
for grundvandstruende aktiviteter.   

Overfladevand   x  Overfladevand vil blive reguleret 
gennem lokalplanen ved en høj grad 
af lokal nedsivning.   

Udledning af spildevand   x  Planen vil blive vurderet i forhold til 
kommunens spildevandsplan for at 
sikre den nødvendige kapacitet.   

Ressourceanvendelse       

Arealforbrug   x  Planen udnytter arealer til flere for-
mål, eksempelvis dobbeltudnyttelse 
af parkeringsarealer og bygningsfa-
ciliteter i den urbane zone.   
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Energiforbrug   x  Planen sikrer at bygninger opføres 
som energivenligt byggeri og med 
mulighed for at indtænke alternative 
energiløsninger. Realisering af pla-
nens indhold betyder endvidere at 
der kan spares energi og ressourcer, 
da behov for etablering af midlerti-
dige bygningsværker ved større 
events reduceres betragteligt.   

Vandforbrug  x   Vurderes ikke væsentlig.   

Produkter, materialer, råstoffer  x   Vurderes ikke væsentlig.   

Kemikalier, miljøfremmede stoffer x    Anses ikke for relevant.   

Affald, genanvendelse  x   Planen tager hensyn til nuværende 
infrastruktur på Dyrskuepladsen for 
at sikre genanvendelse af veje, for-
syningsledninger, dræn osv. Planen 
muliggør nedrivning af bygninger, 
men kan ikke regulere håndtering af 
byggeaffaldet.   

Jordbalance  x   Eventuel ubalance i jordregnskab 
kan håndteres med syd for liggende 
råstofgrav, hvor der kan tilføres jord 
udefra.   

Befolkning       

Sikkerhed og sundhed   x  Planen giver rig mulighed for bevæ-
gelse og sundhed. Området er til-
gængeligt via trafiksikker stibro fra 
Musicon.   

Svage grupper   x  Planen giver mulighed for fleksibel 
brug af området - også for brugere 
uden tilknytning til foreningslivet.   

Materielle goder   x  Realisering af planforslaget vil tilfø-
re området en række faciliteter, som 
vil højne den materielle standard. 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning x    Anses ikke for relevant   
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Trafik       

Sikkerhed og tryghed    x Intensivering af aktiviteter i området 
får afsmittende effekt på trafikken til 
og fra området.  
Sikkerhed og tryghed skal derfor 
undersøges nærmere.   

Energiforbrug   x  Planen søger at skabe gode vilkår 
for kollektiv trafik, gang og cykling 
til og fra området for at mindske 
biltrafikken.   

Trafikmønstre    x Særligt ved store events er der be-
hov for at kortlægge trafikmønstre 
for at få belyst om den skitserede 
infrastruktur er hensigtsmæssig. 
Skal undersøges nærmere.   

Støj    x Støjgener fra den øgede trafik-
mængde til stedet skal belyses nær-
mere i forhold til omgivelserne.   

Kommunens politikker       

Agenda 21-strategien x    Anses ikke for relevant.   

Trafikpolitik    x Planen arbejder med en oppriorite-
ring af cykel, gang og kollektiv tra-
fik, i form af højklasset stisystem og 
nyt trinbræt på jernbanen.   

Energipolitik   x  Planen medtager bestemmelser, der 
skal sikre en høj grad af energiven-
lige løsninger.   

Statslige interesser       

Natura 2000 og naturgenopretning x    Planen påvirker ingen overordnede 
naturinteresser.   
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Endeligt resultat af screening 
 

Miljøvurdering?  Ja  Nej  Bemærkninger 

   x     

 Der er behov for udarbejdelse af en 
miljøvurdering der sætter fokus på 
støjpåvirkninger og trafikale forhold
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Bilag 2: Scopingskema 
Det er nu besluttet, at der skal foretages en miljøvurdering af den aktuelle plan. 
Næste skridt er at foretage en såkaldt scoping. Ved scopingen skaffes et samlet 
overblik over de miljøpåvirkninger, der kan fremkomme ved gennemførelse af 
planen. 

Til det formål anvendes nedenstående skemaet ovenfor og de indkomne hø-
ringssvar. De væsentlige eller mulige miljøpåvirkninger, som skal behandles i 
miljøvurderingsrapporten udpeges. 

Projektets karakter 
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Bemærkninger 

Projektets størrelse  x    

Geografisk udbredelse  x    

Projektets varighed i anlægsfasen  x    

Projektets varighed i drift    x   

Miljøtemaernes kumulative karakter    x Der kan være kumulative effekter: 
- støj fra flere samtidige kilder 
- trafikal spidsbelastning ved events 
og hverdagstrafik 
- samspil mellem trafiksikkerhed og 
bæredygtig trafik 

Overensstemmelse med strategi og 
indsats for en bæredygtig udvikling. 

  x  
 

 

Evt. bemærkninger Der skal udarbejdes miljørapport, der belyser: 

• Støj fra idrætsanlæg mv. 

• Støj fra enkelt arrangementer 

• Trafik og støj 

• Trafik afvikling (daglig og ved events) 

• Sikkerhed og tryghed ved færdsel 



Miljørapport - forslag til lokalplan 538 - Dyrskuepladsen og Den urbane zone, Råstof- og festivalområdet 

 

46

. 

• Prioritering af cykel, gang, kollektiv trafik 

• Regionale perspektiver 
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Bilag 3: Oversigt over aktiviteter på 
Dyrskuepladsen 

Udover de angivne arrangementer er der løbende små lukkede klub arrange-
menter, hvor pladsen bliver stillet gratis til rådighed f.eks.: 

Hundeklubberne har prøver og klubmesterskaber. Cykelringen har 3 juniorløb 
hvert år i august. Hedelands motorklub låner af og til pladsen til interne arran-
gementer (tidskørsler og presseshows) ca. 1-2 gange årligt. Sidstnævnte har én 
gang givet klager over støj, men de tætteste boliger bliver adviseret med flyers 
af motorklubben. 

 

I 2010 så kalenderen sådan ud: 

Arrangement: Dato: 

Cirkus Benneweis 3.- 5. april 

Roskilde Musik- og Kræmmermarked 7.-9. maj 

Roskilde Dyrskue 4. -6. juni 

Roskilde Festival 1. – 4. juli 
”Warm-up” 27. juni-1. juli 

Roskilde Musik- og Kræmmermarked 30.juli-1. august 

Viking Run (kun hvert andet år) 6. -8. august 

New Forest ponytræf 13. -15. august 

Cirkus Arena 15.-16. august 

Store Hestedag 4. -5.september 

DM i traktortræk for RLU 18. september 

Energidag 25.september 
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I 2009 så kalenderen sådan ud: 

Arrangement: Dato: 

Cirkus Benneweis 3.- 5. april 

Roskilde Musik- og Kræmmermarked 1.-3. maj 

Roskilde Dyrskue 5. -7. juni 

Roskilde Festival 2. – 5. juli 

Roskilde Musik- og Kræmmermarked 31.juli-2. august 

Cirkus Arena 17.-18. august 

Lastbilmagasinet 29.-30.august  

Store Hestedag 5. -6.september 

Energidag 26.september  

 

I 2008 så kalenderen sådan ud: 

Cirkus Benneweis (Område E) 04.04 – 06.04 

Roskilde Kræmmermarked (Område B & C) 25.04 – 27.04 

Outdoor (Område A) 10.05 

Roskilde Dyrskue (Hele området) 06.06 – 08.06 

Roskilde Festival (Hele området) 26.06 – 06.07 

Roskilde Kræmmermarked (Område B) 01.08 – 03.08 

Viking – Run (Område A, B, C,D,E & H) 08.08 – 10.08 

Bike Meet (Hele området) 15.08 – 17.08 

Roskilde Cykelring 13.08 

Lukket Arrangement (A, B, C2,W2,3 & 4) 29.08 

Cirkus Arena (Område E) 31.08 – 01.09 

Store Hestedag (Område B, C,D,E & F) 06.09  
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Lastbil Magasinet (Område A, B, W2 & W3) 13.09 – 14.09  

Reggae og Kulturfestival (C,D,E, W1 & W2) 19.09 – 21.09  

Roskilde Cykelring 20.09 

Energidagen (E1,2,3,4,C1 & 3) 27.09 

Hedelands Motorklub 04.10 – 05.10 

Fyrværkerisalg 10.12 – 31.12 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 


