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1.  Indledning 

1.1. Introduktion 

NREP A/S har anmodet Herlev Kommune om tilladelse til omdannelse af 
Herlev Bymidte, som skal renoveres og udvides med flere butikskvadratme-
ter, et erhvervshus og nye boliger. 

Projektet forudsætter, at der vedtages et tillæg til Herlev Kommunes Kom-
muneplan 2015-2025 og en ny lokalplan.  

Både projektet for omdannelse af Herlev Bymidte og forslag til kommune-
plantillæg 7 og forslag til lokalplan 104 er omfattet af Lov om miljøvurdering 

af planer og programmer og af konkrete projekter
1
, og der skal derfor udar-

bejdes hhv. en miljøkonsekvensrapport for projektet og en miljøvurdering af 
planforslagene. Nærværende miljørapport indeholder en samlet vurdering af 
de miljømæssige påvirkninger af projektet, lokalplanforslag 104 og af kom-
muneplantillæg 7. 

1.2. Miljørapportens opbygning 

I det følgende afsnit i dette kapitel gøres der kortfattet rede for miljøvurderin-

gens formål, omfang og metode, herunder Herlev Kommunes afgrænsning af 

miljørapportens fokusområder. Desuden beskrives den proces, som inddra-

ger offentligheden og andre myndigheder i miljøvurdering af projektet. 

I kapitel 3 beskrives det gældende lovgrundlag og plangrundlag i relation til 
projektet. Kapitlet omfatter en kortfattet gennemgang af den relevante lov-
givning og gældende plangrundlag for projektet. Desuden beskrives de frem-
satte forslag til kommuneplantillæg 7 og lokalplan 104 overordnet. 

Plangrundlaget omfatter både det konkrete plangrundlag for området, lokal-

planer mv., men også sektorplaner, nationale planer og internationale planer, 

som projektet skal være i overensstemmelse med. 

I rapportens kapitel 4 gøres der nærmere rede for projektets omfang, både 

mht. de anlægsarbejder, der skal udføres, og mht. de fremtidige bebyggelses 

daglige anvendelse og drift. Beskrivelsen af projektet i miljørapporten er ba-

seret på en overordnet projektbeskrivelse som bygherren har udarbejdet. 

Projektbeskrivelsen angiver, hvilke anlæg der skal etableres, hvilke aktivite-
ter, der skal foregå samt placering og omfang heraf og aktiviteternes karak-
ter. Projektbeskrivelsen udgør således grundlaget for vurdering af projektets 
påvirkninger på miljøet.  

                                                      
1
 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 

LBK 448 af 10. maj. 2017. 
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Desuden beskrives de alternativer, der er overvejet og undersøgt i forbindel-
se med udarbejdelse af projektforslaget. I beskrivelsen indgår en beskrivelse 
af det såkaldte 0-alternativ, som er den situation, hvor projektet ikke realise-
res. 

I kapitel 5 beskrives den overordnede metode, der er anvendt ved vurdering 

af projektets miljøpåvirkninger.  

I det efterfølgende kapitel 6 beskrives projektets påvirkninger af trafik, støj og 
støv i anlægsfasen. 

Kapitel 7 – 11 beskrives relevante miljømål, den miljømæssige status og mil-
jøpåvirkningerne for de forhold, som Herlev Kommune har vurderet, er sær-
ligt relevante for projektet, herunder visuelle forhold; trafikforhold i driftsfa-
sen, støjforhold i driftsfasen; påvirkninger af luft og lugt samt projektets ku-
mulative forhold med anlæg af letbanen i Herlev Ringvej.  

Miljørapportens Kapitel 12 beskriver hvilke afbødende foranstaltninger der 

skal indgå i projektet. Desuden angives i kapitel 13 og 14 om der er behov 

for at udføre overvågning i tilknytning til projektet og om der er manglende 

oplysninger af betydning for miljøvurderingen af planerne og projektet. 

1.3. Miljøvurdering 

Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven, bilag 2, punkt 10: 

Infrastrukturanlæg. Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butiks-
centre og parkeringsanlæg. 

Herlev Kommune har foretaget en miljøscreening af projektet og har på bag-
grund heraf afgjort, at der forud for projektet skal udarbejdes en miljøkonse-
kvensvurdering i henhold til miljøvurderingsloven. 

Miljøvurderingen skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige di-

rekte og indirekte virkning på: 

 Befolkningen og menneskers sundhed 

 Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturtyper 

der er beskyttede 

 Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima 

 Materielle goder, kulturarv og landskab samt 

 Samspillet mellem disse faktorer 

For at realisere projektet er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, Til-

læg nr. 7, og et forslag til ny lokalplan for Herlev Bymidte, Lokalplan 104. 

Planer, der etablerer rammerne for et projekt, der kan indebære væsentlige 

påvirkninger af miljøet i bred forstand, skal ligeledes miljøvurderes i henhold 

til miljøvurderingsloven. 
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Herlev Kommune har udarbejdet en afgrænsningsrapport, som har været i 

høring hos de berørte myndigheder fra den 15. november – 29. november 

2018. 

Herlev Kommune har på baggrund af de indkomne bemærkninger fra de hør-

te myndigheder afgrænset fokusområderne for miljøkonsekvensrapporten og 

miljøvurderingsrapporten, og kommunen har ønsket, at de to miljøvurderin-

ger for hhv. projektet og plangrundlaget udføres koordineret og rapporteres i 

en samlet rapport. 

I nærværende samlede miljørapport sammenholdes projektets og planforsla-

genes påvirkninger af omgivelserne med den aktuelle miljøstatus i området.  

Formålet med miljøvurderingen er således at beskrive og vurdere de miljø-

mæssige konsekvenser hvis planforslagene vedtages og projektet godken-

des. 

Miljøvurderingen offentliggøres sammen med planforslagene og projektfor-

slaget. På baggrund af den offentlige høring skal kommunen efterfølgende 

træffe afgørelse om hvordan offentlighedens bemærkninger skal indarbejdes 

i planerne og godkendelsen af projektet. 

1.4. Afgrænsning af miljørapport 

 Miljørapportens fokusområder 1.4.1.

Der er gennemført en offentlig høring af debatoplæg samt  projektet i perio-
den den 11. oktober 2018 til den 1. november 2018. I denne periode var det 
muligt at sende idéer og forslag til udviklingen af Herlev Bymidte, ligesom der 
den 22. oktober 2018 blev holdt et borgermøde i forbindelse med høringen..  

På baggrund af de indkomne forslag i forbindelse med denne forhøringen 
har bygherre bearbejdet projektet. De idéer og forslag som indkom under hø-
ringen er blevet vurderet og de forslag, som har kunnet indarbejdes i lokal-
planen, er indarbejdet.  

Herlev Kommune har udarbejdet en afgrænsningsrapport i henhold til Miljø-
vurderingslovens §23. I kommunens afgrænsningsrapport  udarbejdet i okto-
ber 2018, gøres rede for hvilke emner, der er identificeret til at skulle lægges 
særligt vægt på. 

Følgende emner er identificeret af Herlev Kommune til at skulle vægtes sær-
skilt: 

1. Anlægsperiode  

2. Visuelle forhold  

3. Trafikale konsekvenser 

4. Støj og vibrationer 
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5. Luft og lugt 

6. Kompleksitet herunder kumulative effekter med letbanen og Herlev 
Hospital 

Ovenstående emner har været i høring hos berørte myndigheder i perioden 
15. november- 29. november 2018. 

Herlev Kommune har vurderet, at miljøvurderingen skal beskrive og vurdere 
de miljømæssige påvirkninger af planen og projektet inden for alle relevante 
miljøtemaer (herunder de emner, der redegøres for i dette afsnit om miljøfor-
hold) og det skal beskrives, hvordan gener, der måtte opstå som følge af 
projektet i anlægsfasen og driftsfasen, kan afværges. 

 Høringssvar 1.4.2.

Ved høring af indkaldelse af ideer og forslag i perioden den 11. oktober 2018 
til den 1. november 2018 er der indkommet 14 høringssvar.  

Herlev Kommune har sammenfattet høringssvarene i en hvidbog, og der 
gengives her et resumé af høringssvarene og Herlev Kommunes bemærk-
ninger (anført i kursiv) til svarene: 

Høringssvar fra Gladsaxe og Furesø Kommuner vedrører den i debatoplæg-
get forudsatte udvidelse af rammen for detailhandel. Gladsaxe Kommune 
henstiller desuden til, at håndteringen af trafikken ikke forårsager en ringere 
kapacitet på Ring 3. 

 

 Detailhandelsrammen for bymidten forudsættes ikke udvidet i 
forhold til den gældende arealramme på 14.000 m2, og disse 
høringssvar er derfor mindre relevante. Begge henviser til en 
aftale fra 2012 om en samlet reduktion af udlægget i kommu-
nen med 10.000 m2. Denne reduktion er allerede gennemført i 
forbindelse med Kommuneplan 2013 – 2025 og er ikke relate-
ret til den aktuelle ændring af kommuneplanrammerne. En 
samlet vurdering af projektets trafikale og støjmæssige konse-
kvenser indgår i arbejdet med lokalplan og miljøkonsekvens-
rapport, hvor disse forhold vil blive udførligt behandlet. 

 
Seks af høringssvarene vedrører ønsket om opholdsmuligheder og den 
oplevelsesmæssige, æstetiske og funktionelle kvalitet af Herlev Bymidte. Li-
gesom der også er forslag til tiltag uden for de berørte rammeområder. 

 

 Høringssvarene tages til efterretning og videregives til bygher-
ren. 
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Fem af høringssvarene giver udtryk for ønsker og bekymringer relateret til 
trafik og støj. 

 

 En samlet vurdering af projektets trafikale og støjmæssige kon-
sekvenser indgår i arbejdet med lokalplan og miljøkonsekvens-
rapport, hvor disse forhold vil blive udførligt behandlet. 

 

 Bygherre arbejder med en anden afvikling af lastbilstrafikken 
og udformning af varegården end den nuværende. Løsningen 
medfører en betydelig reduktion i støjen fra bakkende lastbiler 
og støj fra af- og pålæsning, der fremadrettet bliver udført i en 
overdækket varegård. Det vil formentlig ikke være muligt at 
imødekomme ønsket om begrænsning af lastvognstrafik til 
centeret til små lastvogne. 

 
Danmarks Naturfredningsforening udtrykker et ønske om flere og bedre 
grønne arealer i området – og ønsker støj minimeret langs grønne arealer. 
Derudover foreslås skybrudshåndtering i de grønne arealer. 

 

 Området er i dag 100 % befæstet og vil også være det i fremtiden. I 
modsætning til i dag vil det sandsynligvis blive tale om beplantning 
på taget. Mængden og kvaliteten af grønt i området vil altså blive 
større, men der vil ikke blive tale om større, sammenhængende of-
fentligt tilgængelige grønne arealer. Støj indgår i miljøkonsekvens-
rapporten. 

 

 Skybrudshåndtering forventes etableret i centerets kælder. 
 

Den samlede miljørapport skal på baggrund af screeningerne og høringssva-
rene omfatte følgende forhold: 

1. Anlægsperiode mht. trafik, støj og støv 

2. Visuelle forhold  

3. Trafikale konsekvenser 

4. Støj og vibrationer 

5. Luft og lugt 

6. Kompleksitet herunder kumulative effekter med letbanen og Herlev 
Hospital 

I det følgende anføres Herlev Kommunes begrundelser for fravalg af miljø-
vurdering af øvrige forhold. 
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Anden planlægning: 

Kommuneplantillæggets ændringer vedrører ikke kommuneplanens forhold 
til vand- og råstofplaner. 

Kommuneplantillæggets ændringer vedrører ikke kommuneplanens forhold 
til natur, rekreative arealer og økologiske forbindelser. 

Kommuneplantillæggets ændringer er i overensstemmelse med Fingerplan 
2017 samt Landsplandirektiv for Detailhandel i Hovedstadsområdet. 

Ifølge planlovens §11e, stk. 3 skal der i kommuneplanen redegøres for for-
syningen med butikker, herunder gives en vurdering af omfanget af det eksi-
sterende bruttoetageareal til butiksformål, gives en vurdering af behovet for 
nybyggeri eller omdannelse til butiksformål, gives en vurdering af omfang og 
behov i relation til målene for detailhandelsstrukturen og hovedstrukturen, 
gives oplysning om hvordan planlægningen tilgodeser målene og gives en 
angivelse af tilgængeligheden for forskellige trafikanter. 

Der er i december 2016 udarbejdet en vurdering af konsekvenser for detail-
handlen, som redegør for ovenstående punkter. Konklusionen på vurderin-
gen er at en ombygning og modernisering af Herlev Bymidte vurderes at 
styrke detailhandelen i Herlevs bymidte totalt set. 

Et ombygget Herlev Bymidte forventes samtidig at mindske Herlev-
borgernes shoppingture ud af Herlev Kommune, især til Rødovre Centrum, 
Kgs. Lyngby og i mindre grad København. 

Bæredygtighed: 

Den nye bebyggelse ligger stationsnært i forhold til Herlev Station og den 
kommende letbane. Dette er, sammen med den bymæssige tæthed, ud-
gangspunktet for et miljømæssigt bæredygtigt byområde. 

Den nye bebyggelse opføres efter de energikrav, der fremgår af bygnings-
reglementet, hvilket betyder, at bebyggelsen får et væsentlig mindre energi-
forbrug end i dag. 

Jord og grundvand: 
På matr.nr. 5c er der en vidensniveau 2 jordforurening kortlagt (V2) på en 
lille del af matriklen (lokalitet 163-01006), se figur 31. Derudover er der ikke 
arealer kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 inden for lokalplanområdet. 

Jordforureningen vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende reg-
ler herfor. Det betyder, at der vil skulle indhentes en § 8-tilladelse til anlægs-
arbejde på matr.nr. 5c til etablering af boliger oven over lejemålet på Herlev 
Torv. 

En stor del af Herlev Kommune er indvindingsopland til almen vandforsyning. 
Lokalplanområdet er tilsluttet den almene drikkevandsforsyning ved HOFOR 
og drikkevandsforsyningen skal derfor også afklares nærmere med HOFOR. 
Lokalplanområdet er beliggende inden for ”områder med drikkevandsinteres-



  

   

 
 

 

7 (133) 
 

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 OG LOKALPLAN 

104 SAMT MILJØKONSEKVENSVURDERING AF HERLEV BYMIDTE 

20. DECEMBER 2018 HERLEV KOMMUNE 

  

 

 

 

 

 

  

ser” (OD) samt indvindingsoplandet til HOFORs kildeplads VII. Lokalplanen 
vil ikke påvirke dette i nogen væsentlig grad. 

Der kan i forbindelse med gravearbejderne blive behov for midlertidig grund-
vandssænkning, men projektet vurderes ikke at ville påvirke grundvandsinte-
resserne og drikkevandsforsyningen. 

Natur og biodiversitet: 

Der er ikke naturområder i det eksisterende Herlev Bymidte og projektet vil 
derfor ikke påvirke beskyttet natur. 

Det nærmeste Natura 2000-område ift. Herlev Bymidte og det aktuelle pro-
jektområde er habitatområde 125 Brobæk Mose og Gentofte Sø, der ligger i 
en afstand på ca. 6,2 km fra projektområdet. Som følge af afstanden til Natu-
ra 2000-områder og projektets karakter vurderes plangrundlag og projekt ik-
ke at kunne påvirke Natura 2000-områder. 

Der er foretaget en screening af muligheder for forekomst af strengt beskyt-
tede arter i henhold til Habitatdirektivet (bilag IV arter), herunder flagermus. 
Der er ikke konstateret forekomst af flagermus i Herlev Bymidte. 

Museumsloven 

Findes der fortidsminder under et jordarbejde inden for lokalplanens område, 
vil de i givet fald være omfattet af museumslovens § 27 jf. lovbekendtgørelse 
nr. 358 af 8. april 2014. Jordarbejdet skal standses i det omfang, det berører 
fortidsmindet, og fundet skal straks anmeldes til Kroppedal Museum. 

Affald: 

Affald håndteres i overensstemmelse med Herlev kommunes affaldsregulati-
ver. Håndtering af affald fra de to brugergrupper, boliger og erhverv, vil fore-
gå i separate affaldsgårde/-rum. 

Tekniske anlæg og forsyning: 

Eksisterende fjernvarmeledninger, hovedspildevandsledning og kloakledning 
inden for lokalplanområdet flyttes til et nyt ledningstrace. 

Varmeplan 1982 fastlægger omfanget af den kollektive varmeforsyning og 
beskriver hvilke områder af kommunen, der enten er udlagt til fjernvarme- 
eller naturgasforsyning. Lokalplanområdet er forsynet med fjernvarme. Der 
skal foretages en mindre omlægning af fjernvarmeledninger i Herlev Ringvej 
ved krydset til Herlev Hovedgade. 

Lokalplanområdet er omfattet af Spildevandsplan 2010 - 2019. Af spilde-
vandsplanen fremgår det, at projektområdet indgår i oplandet Stationsgår-
dens Villaby. 

Oplandet er fælleskloakeret. Spildevand fra Herlev Bymidte er i dag separe-
ret, og spildevand fra fremtidige bygninger vil fortsat blive separeret med et 
regnvandstik og et spildevandstik til alment kloaknet. 

I lokalplanen indgår der et grønt gårdrum, der vil kunne forsinke regnvandet. 
Ved kraftige og langvarige regnskyl vil parkeringskælderen fungere som et 
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forsinkelsesbassin, hvor regnvand kan forsinkes ved op til 100 årshændel-
ser, indtil det kan afledes til kloak. 

I fingerplanen er der reserveret et tracé til den kommende letbane i Ring 3. 
Letbanen vil få et stop på Herlev Ringvej ved Herlev Hovedgade ud for lokal-
planområdet. Lokalplanen understøtter en byudvikling i den eksisterende 
bymidte, som ligger inden for det stationsnære kerneområde, bl.a. omkring 
en af de nye letbanestationer. 

Der er ikke overordnede tekniske anlæg, der skal ændres, ud over det oven-
for nævnte. 

Energi og Klima: 

Herlev Kommune har en politisk vedtaget Energi og klimastrategi 2013-2025, 
der beskriver mål og fokus på energiområdet frem til 2025. Strategien foku-
serer på grøn mobilitet, energieffektivisering af kommunale bygninger samt 
dialog og vejledning til borgere og virksomheder. 

I Kommuneplan 2013-2025, kapitel 5. Klimatilpasning er det beskrevet, at 
der skal ske en særlig indsats for at forebygge oversvømmelser som følge af 
skybrud. Lokalplanen indeholder initiativer til håndtering af regnvand inden 
for lokalplanområdet og vurderes derfor at være i overensstemmelse med 
klimastrategien. 

Ved etablering af den nuværende kloak var dimensioneringsgrundlaget 125 
l/s/ha. Da regnmønstret har ændret sig siden vil dimensioneringen af den 
nye kloak tage udgangspunkt i en nuværende regnserie, og der benyttes en 
sikkerheds- og klimafaktor på 1,56. 
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2. Ikke-teknisk resume  

2.1. Baggrund 

NREP A/S har anmodet Herlev Kommune om tilladelse til omdannelse af 
Herlev Bymidte som skal renoveres og udvides med flere butikskvadratme-
ter, et erhvervshus og nye boliger. Projektet omfatter ejendommen Herlev 
Torv 2, matrikel 5c, en del af matrikel 8dm og en del af vejlitra 7000bk, alle 
Herlev. 

Projektet omfatter en ombygning af den eksisterende bebyggelses kælder, 
stue- og 1. etage. Endvidere omfatter projektet opførelse af ny bebyggelse 
beliggende fra 2. til 12. etage. Samlet set består ombygningen inkl. nybygge-
ri af ca. 38.150 m

2
 boliger, erhverv, butikker og offentlige formål, se Figur 2-2 

og Figur 1-3. 

 

 

Figur 2-1 Oversigtskort over projektets placering i Herlev. 

 

På Herlev Torv nedrives dele af det eksisterende center og naboejendom-

men (Herlev Bygade 9). Det øvrige, eksisterende indkøbscenter renoveres 

og moderniseres. Der opbygges en ny dagligvarebutik i stueplan, parke-

ringsareal på 1. og 2. sal samt nyt erhvervshus som fokuspunkt i krydset 

mellem Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Endvidere bygges der nye bo-

ligbebyggelser ovenpå indkøbscentret. Bebyggelsen opføres i op til 12 eta-

ger med maksimal højde på 50 m ekskl. tekniske anlæg på taget. 
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Figur 2-2 Billedet til venstre viser de eksisterende forhold. Billedet til højre er et ek-
sempel på en visualisering af Herlev Bymidte. 

 

 Miljøkonsekvensvurdering 2.1.1.

Projekter, der i henhold til miljøvurderingsloven
2
 må antages at kunne påvir-

ke miljøet væsentligt, kan kun realiseres på baggrund af en vurdering af kon-

sekvenserne for miljøet, herunder påvise, beskrive og vurdere projektets di-

rekte og indirekte virkning på: 

 Befolkningen og menneskers sundhed 

 Den biologiske mangfoldighed, med særlig vægt på arter og naturty-

per der er beskyttede 

 Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima 

 Materielle goder, kulturarv og landskab samt 

 Samspillet mellem disse faktorer 

Nærværende miljøkonsekvensrapport, som bygherren har ladet udarbejde, 

gør rede for Herlev Bymidtes væsentlige påvirkninger af miljøet. 

Formålet med miljøkonsekvensvurderingen er at redegøre for projektets mil-

jøpåvirkninger, sådan at der ved kommunens offentliggørelse og godkendel-

se af projektet og planforslagene foreligger en vurdering af de miljømæssige 

konsekvenser, og at det er afklaret, hvilke afbødende foranstaltninger der er 

indarbejdet i projektet og planlægningen for at begrænse projektets miljøpå-

virkninger.  

                                                      
2
 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). 
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 Miljøvurdering 2.1.2.

For at realisere projektet er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, Til-

læg nr. 7, og et forslag til ny lokalplan for Herlev Bymidte, Lokalplan 104. 

Planer, der etablerer rammerne for et projekt, der kan indebære væsentlige 

påvirkninger af miljøet i bred forstand, skal miljøvurderes i henhold til miljø-

vurderingsloven. 

Lokalplanområdet for Lokalplan 104 omfatter det nuværende Herlev Bymidte 

Butikscenter som ligger ved gågaden Herlev Torv, Herlev Bygade (i form af 

stikvejen fra Herlev Bygade ind til Herlev Bymidte Butikscenter) samt en 

mindre del af ejendommen Herlev Ringgårds areal, jf. Figur 2-3. 
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Figur 2-3 Lokalplan 104.  

Formålet med lokalplanen er at fastholde Herlev Bymidte som bymidte med 

centerformål samt at muliggøre opførelsen af nybyggeri i form af udvidelse af 

butikscenteret Herlev Bymidte og opførelse af boliger, erhverv og offentlig 

service. Det er endvidere lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for 

bebyggelsens omfang, placering og udtryk, herunder at gøre det muligt at 

skabe en markant bebyggelse på hjørnet af Herlev Ringvej og Herlev Ho-

vedgade. Derudover fastlægger lokalplanen de trafikale forhold til den nye 

bebyggelse. 
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Tillæg nr. 7 til Herlev Kommunes Kommuneplan 2013 – 2025 omhandler nye 

rammebestemmelser, hvad angår maksimale butiksstørrelser, den maksima-

le bygningshøjde og det maksimale etageantal samt den maksimale bebyg-

gelsesprocent. Med kommuneplantillægget ændres desuden retningslinjer 

for detailhandel. 

Herlev Kommune har udarbejdet en afgrænsningsrapport, som har været i 

høring hos de berørte myndigheder fra den 15. november – 29. november 

2018. 

Herlev Kommune har på baggrund af de indkomne bemærkninger fra de be-

rørte myndigheder afgrænset fokusområderne for miljøkonsekvensrapporten 

og miljøvurderingsrapporten, og kommunen har ønsket, at de to miljøvurde-

ringer for hhv. projektet og plangrundlaget udføres koordineret og rapporte-

res i en samlet rapport. 

Derudover er der udarbejdet et forslag til Lokalplan 104 samt Tillæg 7 til 

Kommuneplan 2013 - 2025. 

I denne samlede miljøvurdering sammenholdes projektets og planforslage-

nes påvirkninger af omgivelserne med den aktuelle miljøstatus i området. 

2.2. Beskrivelse af projektet 

Projektområdet Herlev Bymidte er beliggende på Herlev Torv i den centrale 

del af Herlev. Projektområdet ligger ud til Herlev Ringvej og Herlev Hoved-

gade i kort afstand til Herlev station og den kommende letbane, med et let-

banestop på Herlev Ringvej, umiddelbart ud for Herlev Bymidte. Det nye 

Herlev Bymidte kommer til at rumme boliger samt detailhandels- og er-

hvervslejemål og parkeringsarealer. I alt ca. 28.150 m² indkøb/erhverv og 

10.000 m² boliger. Dertil knytter sig ca. 13.000 m² parkering. 

Projektet omfatter delvis nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse 

erhvervshus med plads til offentlige formål, detailhandel og boliger.   
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Figur 2-4 Projektet Herlev Bymidte. Den blå farve viser hvor eksisterende byggeri 
ombygges og den orange farve viser nybyggeri 

 
 

Samlet er det planlagte projekt Herlev Bymidte på 38.150 m
2
, hvor det nuvæ-

rende Herlev Bymidte er på 11.350 m
2
. De primære forskelle er nye boliger 

(planlagt 10.000 m
2
), ekstra butikker (i alt planlagt 14,000 m

2
 (eksisterende 

butiksareal er 9.100 m
2
)) og mere erhverv primært i form af kontor og et min-

dre antal restaurant og café (planlagt 14.150 m
2
).  

Butiksdelen forventes færdig i efteråret 2021 og kontordelen forventes at stå 

færdigt i efteråret 2022. Boligerne forventes færdiggjort og indflytningsklar i 

2023. 

Bygge og anlægsarbejderne udføres etapevist, sådan at der vil kunne opret-

holdes drift af eksisterende dagligvarebutik under byggeriet, indtil de nye 

arealer og bygninger står klar. 

2.3. Potentielle miljøpåvirkninger  

Herlev Kommune har gennemført en miljøscreening af planforslagene og 

projektet, og på baggrund af de indledende offentlige høringer har kommu-

nen truffet afgørelse om, at miljøvurderingen og miljøkonsekvensvurderingen 

særligt skal omfatte følgende forhold: 

 Miljøpåvirkninger i anlægsfasen 

 Projektets visuelle påvirkninger 

 Trafikale konsekvenser 

 Støjforhold 

 Lugt 

 Projektets kumulation med letbanen på Herlev Ringvej. 

Miljøpåvirkningerne ved opførelse og anvendelse af Herlev Bymidte er vur-

deret efter en skala som anført i nedenstående tabel 1.1: 

Påvirkningens relative størrelse Følgende effekter er dominerende 

Positive påvirkninger Der sker positive påvirkninger på natur- og 

miljømæssige interesser. 

Neutral/uden påvirkning Ingen påvirkning. 

Ubetydelig påvirkning Eventuelle påvirkninger er små mht. geo-

grafiske udstrækning og væsentlighed, 
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ukomplicerede, kortvarige og reversible. 

Lille påvirkning Der forekommer påvirkninger, som har en 

vis sandsynlighed, varighed, kompleksitet, 

omfang, men uden irreversible påvirkning.  

Moderat påvirkning Der forekommer påvirkninger, som har stor 

sandsynlighed, omfang eller langva-

rig/hyppig effekt, og med lokale, irreversib-

le påvirkninger på natur og miljø. 

Væsentlig påvirkning Der forekommer betydelige påvirkninger 

med stort omfang og/eller sandsynlig lang-

varig/hyppig karakter og irreversible på-

virkninger på bevaringsværdige natur- og 

miljøinteresser. 

 Tabel 2.1 Skala for bedømmelse af miljøpåvirkninger 

 

 Anlægsfasen 2.3.1.

Anlægsfasen forventes at starte i midten af 2019 og blive på omkring 4 år, 

opdelt i tre overordnede etaper.  

1. etape frem til medio af 2020, ca. 9-12 måneder 
2. etape frem til medio 2021, ca. 12-18 måneder 
3. etape frem til slutningen af 2023, ca. 20-24 måneder 

 

I anlægsfasen vil der være påvirkninger i form af trafik til og fra byggeplad-

sen samt støj og støv. Disse påvirkninger vil være midlertidige, idet de er be-

grænset til anlægsfasen, og aktiviteterne sker hovedsageligt på hverdage og 

i dagtimerne. Påvirkningerne vil være lokale for nærområdet ved Herlev By-

midte og de vil være reversible, dvs. at påvirkningerne ikke vil have en varig 

effekt og vil ophøre når byggeriet er gennemført. 

Da den samlede anlægsfase vil strække sig over en periode på ca. 4 år, vil 

påvirkninger fra byggeri lokalt kunne opleves som generende og væsentlige 

for den enkelte, både for handlende, beboere og passerende trafik. Der er 

derfor foretaget en tilpasning af byggepladser og adgangsveje for at be-

grænse disse gener, og der stilles krav om, at trafikafvikling vil kunne gen-

nemføres trafiksikkerhedsmæssigt og kapacitetsmæssigt acceptabelt lige-

som Herlev Kommunes støjkrav skal opfyldes og væsentlige støvgener så 

vidt muligt skal begrænses. 

Trafik i anlægsfasen 

Når byggeriet er på sit højeste, er det vurderet, at der vil komme op til 25 
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lastbiler pr. dag - men der vil være dage, hvor der ikke kommer så mange 

leverancer – f.eks. når støbningerne på en etage skal hærde inden næste 

etage påbegyndes.  

Ud over lastbiltrafikken vil der også være øget trafik fra håndværkere til og 

fra byggepladsen. Det sker i mindre varebiler og personbiler. 

Overordnet set udgør lastbiltrafikken en lille påvirkning i anlægsfasen i for-

hold til støj- eller miljøbelastning, men den kan lokalt virke generende. Set i 

forhold til de mange andre aktiviteter i nedrivnings- og byggeprocessen er 

lastbiltrafikken dog kun mindre betydende.  

En forventet mertrafik på 5-15 lastbiler svarer til en stigning i antallet af last-

biler på 10-30 % på Herlev Hovedgade på strækningen fra adgangsvejen til 

det nuværende butikscenter til Herlev Ringvej. 

På Herlev Ringvej forventes en stigning i antallet af lastbiler på under 1 %, 

hvorfor det vurderes at udgøre en lille påvirkning. 

Den lette trafik afvikles hhv. på cykelstier og fortove, så den begrænsede 

øgede tunge trafik forventes ikke at få betydende indflydelse på risikoen for 

ulykker. Fortove og cykelstier som funktion opretholdes i anlægsperioden. 

Den endelige løsning skal aftales med Hovedstadens Letbane, Politi og 

vejmyndigheden.  

Den samlede påvirkning af trafik i anlægsfasen vurderes at være lille - mode-

rat. Der vil være tale om perioder med midlertidige gener for trafikafvikling.  

Støj i anlægsfasen 

Støj fra vejtrafik er dominerende for området, og det vurderes at denne støj i 

nogen grad vil maskere den støj, som genereres fra aktiviteter på bygge-

pladsen. Idet byggearbejderne fortrinsvis udføres i dagtimerne på hverdage 

forventes støjgenerne derfor at være begrænsede. 

Omfanget af gener fra støj og vibrationer fra anlægsarbejdet vurderes ikke at 

give anledning til nogen helbredsmæssige effekter. 

Det vurderes samlet at støjpåvirkning i anlægsfasen vil være lille, idet Herlev 

Kommunes støjkrav til bygge- og anlægsarbejder vil kunne opfyldes.  

Støv 

Anlægsfasen vil indebære en begrænset påvirkning af luftkvaliteten i form af 

støv, som kan være til gene for naboer. Støvgener kan ikke helt undgås, 

men anlægsarbejdet vil være af begrænset varighed og støvpåvirkningen 

bliver reduceret ved anvendelse af almindelige afværgeforanstaltninger, ek-

sempelvis vanding i tørre perioder og renholdelse af køreveje og/eller hjul-

vask ved udkørsel fra byggepladsen. 
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Projektets påvirkninger i relation til støv vurderes at være ubetydelig – lille. 

Vurdering - anlægsfasen  

Samlet vurderes projektets påvirkning af omgivelserne i anlægsfasen at væ-

re lille, idet de vil være midlertidige, reversible og lokale. Dog vil der i etape 1 

være tale om en moderat - væsentlig påvirkning mht. trafik, idet adgangen til 

Herlev Bymidte begrænses og adgang til byggeplads fra Herlev Ringvej i 

korte perioder medfører problemer for den øvrige trafik. De ændrede trafik-

forhold i etape 1 vil ske i en kortere periode, hvor den væsentlige påvirkning 

vil være til stede. I 2 etape vil kørespor indsnævres, og hastighedsnedsæt-

telse indføres på Herlev Ringvej. Desuden lukkes trappen til stitunnel under 

Herlev Ringvej. Disse påvirkninger vurderes at være moderate, men den 

permanente påvirkning vil være lille. Det vurderes at der vil være en moderat 

påvirkning i 3. etape. Særligt adgang til byggeplads fra Herlev Hovedgade vil 

i korte perioder medføre problemer for den øvrige trafik. De ændrede trafik-

forhold i etape 3 vil ske i en kortere periode, hvor den store påvirkning vil væ-

re til stede. Den permanente påvirkning som følge af etape 3 vurderes kun at 

udgøre en mindre påvirkning. 

Påvirkningen af trafikken i anlægsperioden vil være midlertidig, men op til ca. 

4 år samlet set. Lukning af forbindelsen fra Herlev Bymidte til tunnelen under 

Herlev Ringvej vil være permanent. 

Projektets påvirkninger i anlægsfasen mht. emissioner, støv og støj vurderes 

samlet at være lille. 

 Visuelle forhold i driftsfasen 2.3.2.

Ved projektets realisering vil der ske en væsentlig forandring af bymiljøet i og 

omkring Herlev Bymidte både ift. et øget bygningsvolumen og de øgede 

bygningshøjder. Der indarbejdes derfor afbødende tiltag i forhold til den vi-

suelle påvirkning i form af en grundig arkitektonisk bearbejdning af bebyg-

gelsen med det formål at mindske effekten af dens visuelle påvirkning af om-

rådet. 

Projektet består af en stueetage og 1. etage med butikker og erhverv og 

oven på eksisterende bebyggelse en rækkehus- og/eller etageboligbebyg-

gelse i yderligere 2. etages højde ud mod Herlev Torv. På hjørnet ved Herlev 

Bygade og Herlev Ringvej (erhvervshuset) bygges i 12 etager. Midt i projekt-

området bygges en etageboligbebyggelse i op til 11 etager. 

Samlet vurderes projektet som følge af den arkitektoniske bearbejdning at 

have en overvejende positiv påvirkning af de visuelle forhold. 
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 Trafik i driftsfasen 2.3.3.

Trafikken i fremtiden vil overordnet set fordele sig med samme ruter til og fra 

Herlev Bymidte som i dag. Der forventes en øget trafik som følge af projektet 

som angivet nedenfor: 

 

HDT Antal ture 

Eksisterende antal ture til/fra Herlev Bymidte (trafiktælling) 4.800 

Ekstra antal ture som følge af projekt Herlev Bymidte 2.335 

Samlet antal ture til/fra Herlev Bymidte 7.135 

Fremtidige ture til Herlev Bymidte. HDT: døgn-trafik på hverdage. Ud af de 7.135 ture 
udgør den tunge trafik (over 3,5 tons) i alt 60 ture mod i dag 30 ture. 

 

Den øgede trafik indebærer at en række kryds og signalreguleringer på Her-

lev Bygade og krydset Herlev Ringvej/Herlev Hovedgade skal tilpasses. De 

gennemførte kapacitetsberegninger viser fortsat afviklingsproblemer såvel i 

Hovedforslag som i 0-alternativet, dvs. de eksisterende trafikale forhold 

fremskrevet til hhv. 2021 (forventet tidspunkt for ibrugtagning af butiksdelen) 

og 2025 (forventet idriftsættelse af letbanen). Det gælder særligt krydsene 

Herlev Ringvej/Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej/Herlev Bygade.  

Det bemærkes, at projektet overordnet set beregningsmæssigt medfører 

næsten samme forsinkelse når der sammenlignes mellem 0-alternativ og 

Hovedforslaget, dog er kølængder lidt større i hovedforslaget. 

Den eksisterende til- og frakørsel til Herlev Bymidte via Herlev Bygade beva-

res og trafikafviklingen søges forbedret ved at signalregulere krydset. En ud-

formning som et vigepligtsreguleret T-kryds eller minirundkørsel er dog fort-

sat mulige varianter. 

Der udformes en overdækket varegård. Varelevering planlægges med ind- 

og udkørsel via Herlev Bygade og Stikvejen, hvor lastbiler kan vende og 

bakke. 

Der etableres p-pladser i henhold til Herlev Kommunens parkeringsnorm. 

Det præcise antal parkeringspladser fastlægges i den efterfølgende detail-

projektering, når det endelige byggeri er fastlagt. 

I det planlagte projekt for Herlev Bymidte, etableres antal cykelparkerings-

pladser med udgangspunkt i de anbefalede normer fra Cykelparkerings-

håndbogen (udgivet af Cyklistforbundet). 

Det planlagte projekt Herlev Bymidte ligger i direkte tilknytning til den kom-

mende letbane, som får station på Herlev Ringvej foran Herlev Bymidte. Der 
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er i byggeriet planlagt en hovedindgang mod krydset Herlev Ringvej/Herlev 

Hovedgade. Der bliver således direkte adgang til den nye letbanestation. 

Projektet vil kun i ret begrænset omfang påvirke den kollektive trafik, cyklister 

og gående trafik. 

Det forventes at den kollektive trafikbetjening overordnet set er uændret i 

2021 ved færdiggørelsen af butiksdelen af Herlev Bymidte.  

Samlet vurderes, at projektets påvirkninger af trafik er væsentlige, men at 

påvirkningerne vil kunne afbødes ved passende foranstaltninger med hensyn 

til kapacitet i kryds, svingbaner og tilpasninger af signalreguleringer, samt 

etablering af fodgængerfelter, sådan at påvirkningerne reduceres til en lille – 

moderat påvirkning afhængigt af de endelige løsninger. Projektet vurderes at 

have en neutral påvirkning af trafiksikkerheden. De trafikale løsninger skal 

godkendes af politi og vejmyndigheden og samordnes med letbaneprojektet. 

 Støj i driftsfasen 2.3.4.

Projektet vil indebære en lille - moderat støjpåvirkning af omgivelserne.  

Ved vareleverancer til varegården udføres foranstaltninger som indebærer, 

at gældende støjkrav vil kunne opfyldes. Dog vil der skulle foretages nærme-

re vurdering af behov for støjdæmpning af facader ved de nærmeste boliger 

på Herlev Bygade. 

Mht. trafikstøj vurderes, at den øgede trafik kun vil udgøre en lille del af tra-

fikken i området, herunder Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Projektet 

udføres med passende støjdæmpende facader og vinduer samtidig med at 

der etableres støjdæmpende belægninger på delstrækninger ved krydset 

mellem Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Kravet i bygningsreglementet 

om indvendig støj i boliger etc. skal opfyldes i projektet, og støjniveauer over 

68 dB på facader skal søges minimeret i projektet. 

 Lugt i driftsfasen 2.3.5.

I driftsfasen vil emissioner stamme fra udluftning fra restaurationskøkkener 

og parkeringshus. Overordnet vurderes det, at det er muligt at indpasse det 

planlagte i Herlev Bymidte inden for gældende regler for luftemissioner ved 

at tilpasse afkasthøjder og evt. rensning på anlæggene. 

 Kumulative forhold 2.3.6.

Anlægsarbejdet til letbanen kan give en moderat, men midlertidig påvirkning 

af trafikafviklingen til Herlev Bymidte og der vil være perioder med ændrede 

adgangsforhold til og fra Herlev Bymidte. 
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Projektet vurderes ikke at give anledning til vibrationer i anlægs- eller drifts-
fasen fra letbanen. Den miljømæssige kumulative påvirkning vurderes derfor 
at være ubetydelig. 

Ved den planlagte færdiggørelse af butiksdelen i Herlev Bymidte i 2021 og 

erhvervsdel i 2022 vil den planlagte letbane langs Ring 3 ikke være åbnet. 

Boligerne forventes færdigetableret i 2023 og det forventes at letbanen åbner 

i 2025. Her er det planlagt, at letbanen får en station på Herlev Ringvej ud for 

Herlev Bymidte. Der bliver således direkte adgang mellem letbanens station 

og Herlev Bymidte.  

2.4. Afværgeforanstaltninger 

Der er identificeret behov for at gennemføre en række afværgeforanstaltning 

i tilknytning til realisering af projektet. Disse er beskrevet samlet i miljørap-

portens kapitel 6. 

Anlægsfasen 

Byggearbejderne foretages hovedsageligt på hverdage indenfor normal ar-

bejdstid. 

Etablering af Herlev Bymidte udføres i 3 faser. Byggeprogrammet sikrer, at 

der opretholdes drift af dagligvarebutik (Føtex) inkl. parkeringsfaciliteter her-

til.  

I anlægsfasen er der behov for en række tilpasninger af trafikafviklingen så-

dan at der sikres trafiksikkerhedsmæssige acceptable forhold ved til- og fra-

kørsler til byggepladsen. Herudover gennemføres almindelige foranstaltnin-

ger til sikring af, at byggearbejderne opfylder krav til støj, støv mv. Alt trafik 

m.v. vedrørende byggeplads skal aftales og koordineres med letbaneprojekt, 

politi og vejmyndighed. 

Driftsfasen 

Der er ikke identificeret behov for afbødende foranstaltninger mht. påvirkning 

af de visuelle forhold. Projektet indebærer en fornyelse af områdets arkitek-

toniske udtryk og funktion som bycenter. 

En trafikmæssig og kapacitetsmæssig acceptabel trafikafvikling i en række 

vejkryds skal sikres, dels ved ombygning, dels ved etablering eller tilpasning 

af signalregulering.  

Herudover gennemføres begrænsede afbødende tiltag mht. drift af det nye 

Herlev Bymidte, herunder særlig indretning og drift af varegården, afkast fra 

parkeringsanlæg mv. 

  Mulige afværgeforanstaltninger af hensyn til støjpåvirkninger omfatter: 
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 Udlægning af SRS på Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej 

 Støjdæmpende vinduer 

 Støjdæmpende facader 

 Støjdæmpende tiltag v/varegården  

I forbindelse med den videre detailprojektering vil tiltag for at begrænse støj-
påvirkningerne blive nærmere fastlagt samt forslag til en frivillig udbygningsaf-
tale. 
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3. Lovgrundlag og plangrundlag 

Kapitlet beskriver det centrale lovgrundlag, der er gældende for projektets 

realisering. Desuden beskrives det overordnede plangrundlag kortfattet og 

forslag til kommuneplantillæg og lokalplan beskrives overordnet.  

3.1. Lovgrundlag 

 Planloven 3.1.1.

Planloven (LBK nr. 287 af 16/04/2018) skal sikre en sammenhængende 
planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendel-
sen. Loven medvirker desuden til at værne om landets natur og miljø og 
skaber gode rammer for vækst og udvikling i hele landet, så samfundsudvik-
lingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livs-
vilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand. Planloven 
er således grundlaget for udarbejdelsen af kommuneplaner og lokalplaner. 

 Miljøvurderingsloven 3.1.2.

Herlev Bymidte er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af 
planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 
10/05/2017), bilag 1, punkt 10 b, der omfatter infrastrukturanlæg, herunder 
Anlægsarbejder i byzoner, opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. 

Der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet med 

henblik på at opnå myndighedernes tilladelse til projektet. Herlev Kommune 

er miljøvurderingsmyndighed for projektet.  

 Miljøbeskyttelsesloven 3.1.3.

Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr. 1121 af 3/09/2018) har til formål at forebyg-
ge og begrænse forurening af luft, vand, jord og undergrund samt støj og vi-
brationer. Dette sker f.eks. gennem miljøgodkendelser samt påbud og forbud 
til forurenende virksomheder og aktiviteter. 

 Miljøaktivitetsbekendtgørelsen 3.1.4.

Da der skal udføres anlægsarbejder er projektet omfattet af Miljøaktivitetsbe-
kendtgørelsen (BEK nr. 844 af 23/06/2017). Bekendtgørelsen fastsætter reg-
ler om anmeldelse af visse midlertidige aktiviteter, om forebyggelse og imø-
degåelse af forurening, eksempelvis støj og støv, uhygiejniske forhold og 
visse andre aktiviteter samt om kommunernes adgang til at udstede kommu-
nale forskrifter. 

I henhold til bekendtgørelsen har Herlev Kommune udarbejdet Forskrift for 

visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Herlev Kommune. 

Forskriften regulerer støj, vibrationer og støv fra midlertidigt offentligt og pri-

vat bygge- og anlægsarbejde. 
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 Jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven 3.1.5.

Jordforureningsloven (LBK nr. 282 af 27/03/2017) og Jordflytningsbekendt-
gørelsen (LBK nr. 1452 af 07/12/2015) fastlægger som beskrevet i det føl-
gende regler, der regulerer arealanvendelse og jordflytning på forurenede 
eller muligt forurenede arealer.  

Et lille areal ved den vestlige del af det eksisterende butikscenter ud til Her-

lev Torv er kortlagt som forurenet. Her har tidligere været tankstation (fra 

1932-1939) og renseri (fra 1975-1980). Projektarealet er i øvrigt på nuvæ-

rende tidspunkt ikke kortlagt iht. jordforureningsloven som forurenet eller po-

tentielt forurenet areal og er ikke omfattet af områdeklassificering.  

Grave- og anlægsarbejde på grunde, der er kortlagt som forurenede eller 

muligt forurenede kræver en såkaldt §8-tilladelse efter jordforureningsloven 

fra kommunen.  

Bortskaffelse af forurenet jord eller jord fra områdeklassificerede områder 

kræver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen, tilladelse fra kommunen.  

Hvis anlægsarbejdet for det ansøgte projekt omfatter forurenet jord, skal 

håndtering heraf ske efter bestemmelserne i jordforureningsloven samt jord-

flytningsbekendtgørelsen.  

 Byggeloven 3.1.6.

Opførelse af bygninger, tekniske anlæg mv. kræver byggetilladelse iht. Byg-
geloven (LBK nr. 1178 af 23/09/2016). Ligeledes skal der tilladelse til nedriv-
ning af bygninger. 

Anlægsarbejde kan påvirke nærliggende bygninger og anlægs stabilitet, ek-

sempelvis ved grundvandssænkning eller impuls fra vibrationer og slag i un-

dergrunden, og det skal derfor varsles iht. byggeloven til ejere af nærliggen-

de bygninger, anlæg m.v., som evt. kan blive påvirket af arbejdet. 

 Habitatdirektivet og international naturbeskyttelse 3.1.7.

Natura 2000 er et netværk af områder i EU med særligt værdifuld natur. Na-

tura 2000-områder er samlebetegnelsen for habitatområder, fuglebeskyttel-

sesområder og Ramsar-områder. Områderne er udpeget for at beskytte sær-

lige naturtyper eller arter, som dermed udgør udpegningsgrundlaget jf. Habi-

tatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde 

dyr og planter med senere ændringer). Beskyttelsen skal sikre en gunstig 

bevaringsstatus for disse naturtyper og arter, og det kræves derfor, at der 

foretages en vurdering af, om projektet kan have en væsentlig påvirkning på 

Natura 2000-områders udpegningsgrundlag. Habitatdirektivet er implemente-

ret i en række danske love og bekendtgørelser med Bekendtgørelse om ud-
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pegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter (BEK nr. 926 af 27/06/2016) som en af de centrale. 

Det nærmeste Natura 2000-område ift. Herlev Bymidte og det aktuelle pro-

jektområde er habitatområde 125 Brobæk Mose og Gentofte Sø, der ligger i 

en afstand på ca. 6,2 km fra projektområdet.  

3.2. Plangrundlag 

 Landsplanlægning 3.2.1.

Som en del af hovedstadsområdet er Herlev Kommune omfattet af Finger-
planen (2017).  

I Fingerplanen er projektområdet udpeget som en del af Det ydre storbyom-
råde (Byfingre). Ved kommuneplanlægning i det ydre storbyområde skal by-
udvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hen-
syntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne 
for at styrke den kollektive trafikbetjening, og at byfunktioner, som på grund 
af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgsmønstre har 
en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder og fortrins-
vist inden for de stationsnære kerneområder. Dette er i overensstemmelse 
med projektets placering inden for stationsnært kerneområde og op ad den 
kommende letbane, der sikrer en god adgang til offentlig transport.  

Området er desuden omfattet af bekendtgørelse om regler for detailhandel i 
hovedstadsområdet (Bekendtgørelse om landsplandirektiv for detailhandel i 
hovedstadsområdet, BEK nr 1488 af 11/12/2018), hvor Herlev Torv og By-
midte er udpeget som bycenter. 

Det er forventningen, at en revideret Fingerplan og et revideret Landsplandi-
rektiv for detailhandel i hovedstadsområdet foreligger til høring ved årsskiftet 
2018/2019 og forventes vedtaget i foråret 2019 (Erhvervsstyrelsens hjem-
meside, november 2018). 

 Kommuneplan og gældende rammeområder 3.2.2.

Den bebyggede del af projektet ligger inden for rammeområde C7 i Kommu-
neplan 2013 - 2025. Der er en ubebygget del af projektarealet (vejareal), der 
ligger inden for ramme C4. C4 ændres dog ikke med kommuneplantillægget, 
da den del af projektområdet der ligger i denne ramme, kan holdes inden for 
den gældende ramme. 

C7 udlægger området til bycenter, og udpeger det som stationsnært kerne-
område. Området har en bebyggelsesprocent på maks. 250, og bebyggelse 
må maks. opføres i 8 etager og med en maks. bygningshøjde på 28 m. 

I området må der etableres kontor og serviceerhverv med detailhandel, bu-
tiksgade blandet med bolig, boligbebyggelse, kontorerhverv og offentlig ad-
ministration, restaurationsvirksomhed, hotel, daginstitution. samt parkerings-
areal. 
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Inden for området må det samlede butiksareal være maksimalt 14.500 m². 
Der må etableres én butik på 3.500 m

2
 til dagligvarer. De maksimale butiks-

størrelser fastlægges i øvrigt til 2.000 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² 
for udvalgsvarebutikker. 

Derudover gælder følgende:  

 At bygninger og facader mod Herlev Torv maks. må være i 3 etager 
- yderligere etager skal være tilbagetrukket fra Herlev Torv, således 
at der sikres dagslys på Herlev Torv. 

 At Kommunalbestyrelsen kan tillade, at parkeringsbehovet dækkes 
på fælles og/eller offentlige parkeringspladser. 

For at muliggøre projektet skal der udarbejdes et kommuneplantillæg, som 
ændrer på rammebestemmelserne for lokalplanområdet, hvad angår: 

 Den maksimale butiksstørrelse, 

 den maksimale bygningshøjde, etageantal og bebyggelsesprocent 

Et nyt tillæg til kommuneplanen for Herlev Bymidte er udarbejdet da projektet 
ikke kan rummes inden for de gældende rammer. Debatoplæg til nyt kom-
muneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 11. oktober til 1. no-
vember 2018. 

Projektområdet er i kommuneplanen klassificeret som et støjbelastet areal, 
hvilket skyldes støj fra trafikken på Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej. Det 
er derfor et krav, at ny bebyggelse sikres mod støjgener. 

 Gældende lokalplaner 3.2.3.

Den gældende lokalplan er Lokalplan nr. 37, for et område mellem Herlev 
Torv og Herlev Ringvej (december 1997). Lokalplanens anvendelse er Cen-
terområde og butikker med en maksimal bebyggelsesprocent på 185 og 
byggeri i 2 etagers højde. Matrikel 8dm er omfattet af byplanvedtægt VIII og 
vejlitra 7000bk af lokalplan 23, og begge aflyses for den del, den nye lokal-
plan dække. 

 Forslag til Kommuneplantillæg 7 3.2.4.

Kommuneplantillæg 7 er udarbejdet sideløbende med Lokalplan 104 for Her-
lev Bymidte, som omfatter ejendommen beliggende på matriklerne 5c, en del 
af 8dm og en del af 7000 bk, alle Herlev by, Herlev.  

Matr. 7000bk og 8dm er omfattet af rammeområde C4, som ikke ændres og 
derfor ikke indgår i dette kommuneplantillæg.  

Matr. 5c er omfattet af rammeområde C7, hvis rammebestemmelser ændres 
med kommuneplantillægget, sammen med rammeområde C20, der grænser 
op til C7, så det er muligt at realisere Lokalplan 104 for Herlev Bymidte. 
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Kommuneplantillægget omhandler nye rammebestemmelser, hvad angår 
maksimale butiksstørrelser, den maksimale bygningshøjde og det maksimale 
etageantal samt den maksimale bebyggelsesprocent. 

Med kommuneplantillægget ændres desuden retningslinjer for detailhandel. 

Inden for rammeområde C7 er der på nuværende tidspunkt udlagt en samlet 
detailhandelsramme på 14.000 m

2
. Der må etableres én butik på 3.500 m² til 

dagligvarer. De maksimale butiksstørrelser fastlægges i øvrigt til 2.000 m² for 
dagligvarebutikker og 1000 m² for udvalgsvarebutikker. 

Inden for område C20 må det samlede butiksareal udgøre maksimalt 4.500 
m². De maksimale butiksstørrelser fastlægges til 1.500 m² for dagligvarer og 
500 m² for udvalgsvarer. 

Med vedtagelse af dette kommuneplantillæg reduceres den samlede detail-
handelsramme for rammeområde C20 med 500 m

2
 til 4.000 m

2
. Samtidig 

hæves den samlede detailhandelsramme for rammeområde C7 med 500 m
2
 

til 14.500 m
2
. 

Som følge af den nye planlov ændres de maksimale butiksstørrelser for 
rammeområde C7, så der kan etableres en dagligvarebutik på 5.000 m

2
 og 

to udvalgsvarebutikker på hver maksimalt 3.000 m
2
 jf. de nye bestemmelser i 

planloven. Øvrige dagligvare og udvalgsvarebutikker må være op til 1.000 
m

2
. 

For rammeområde C20, ændres de maksimale butiksstørrelser ikke. 

Afgrænsningen af rammeområde C7 fastholdes, jf. Figur 3-1. 
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Figur 3-1 Rammeområde C7 og dele af Rammeområde C4 og C20. 

 
Kommuneplantillæg 7 hæver den maksimale bebyggelsesprocent fra 250 til 
270. Den maksimale bygningshøjde hæves fra 28 m til 50 m ekskl. teknik på 
tag og det maksimale etageantal hæves fra 8 etager til 12 etager. 

 

 

 Forslag til lokalplan 104 3.2.5.

En ny lokalplan for Herlev Bymidte er under udarbejdelse da projektet ikke 
kan rummes inden for de gældende rammer. Debatoplæg til ny lokalplan og 
kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 11. oktober til 1. 
november 2018.  
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Formål 
Formålet med lokalplanen er at fastholde Herlev Bymidte som bymidte med 
centerformål samt at muliggøre opførelsen af nybyggeri i form af udvidelse af 
butikscenteret Herlev Bymidte og opførelse af boliger, erhverv og offentlig 
service. Det er endvidere lokalplanens formål at fastlægge bestemmelser for 
bebyggelsens omfang, placering og udtryk, herunder at gøre det muligt at 
skabe en markant bebyggelse på hjørnet af Herlev Ringvej og Herlev Ho-
vedgade. Derudover fastlægger lokalplanen de trafikale forhold til den nye 
bebyggelse. 

 

Figur 3-2 Lokalplan 104 placering i Herlev Kommune 

 
Lokalplanen er inddelt i to delområder. 

Delområde 1 omfatter selve bebyggelsen i form af kælder, stue-12. etage, 
friarealer, parkering, cykelparkering, affaldshåndtering, varegård og ad-
gangsforhold. Delområdet er beliggende i rammeområde C7. 
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Inden for delområdet må der i hele bebyggelsens udstrækning etableres bo-
liger, detailhandel i form af dagligvarer og udvalgsvarer, erhverv og offentlige 
formål. Inden for delområdet må der endvidere etableres friarealer, parke-
ring, cykelparkering, depotrum til boliger, teknik samt køreramper mellem 
parkeringskælder og -dæk. 

Delområde 2 omfatter vejadgang til Herlev Bymidte fra Herlev Bygade, her-
under rampe til og fra parkeringskælder. Delområdet er beliggende i ramme-
område C4 og del af C7. 

Anvendelse 

Den nye lokalplan muliggør anvendelse til bolig, erhverv, detailhandel og of-
fentlige formål. Det samlede etageareal er ca. 38.150 m². Dette etageareal er 
ekskl. rampeanlæg og varegård, tekniske anlæg og installationer herunder 
teknikhuse på tagfladen, åbninger og porte i bebyggelsen samt personalefa-
ciliteter til detailhandel. 

 

Figur 3-3 Disponering af bebyggelsen 

Etagearealet er fordelt på ca. 10.000 m² boliger, ca. 14.150 m² erhverv (inkl. 
caféer og restauranter), og op til 14.000 m² til detailhandel. Det samlede 
maksimale etageareal kan ikke ændres, men fordelingen af arealerne til de 
forskellige anvendelser kan ændres, dog med undtagelse af det maksimale 
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bruttoetageareal til detailhandel, som ligger fast. Det samlede bruttoetage-
areal til butiksformål må ikke overstige 14.000 m². Der må etableres én dag-
ligvarebutik på op til 5.000 m². Der må etableres maks. to udvalgsvarebutik-
ker, hver med et maksimalt bruttoetageareal på 3.000 m². Øvrige udvalgsva-
re- og dagligvarebutikker må hver have en maksimal butiksstørrelse på 
1.000 m². 

Bebyggelsens maksimale etageantal fastsættes til 12 etager og med en 
samlet maks. højde på 50 m plus eventuel teknik på tag. 

Lokalplanen fastlægger en række byggefelter med krav til maksimale byg-
ningshøjder, udformning og anvendelse indenfor hvert byggefelt. 

Adgangsforhold og parkering 

Letbane 

Letbanen, som er planlagt anlagt i Ring 3, får et stoppested på Herlev Ring-
vej ud for lokalplanområdet. Stoppestedet kommer til at ligge midt i Herlev 
Ringvej. Letbanen vil øge den kollektive trafikbetjening af lokalplanområdet 
og er planlagt til at være færdig i 2025. 

Fodgængertunneller 

De nuværende to fodgængertunneler under Herlev Ringvej og Herlev Ho-
vedgade, beliggende hhv. øst og sydvest for lokalplanområdet, opretholdes. 
Adgang mellem Herlev Bymidte og tunnel under Herlev Ringvej nedlægges. 

Parkering 

For Herlev Bymidte fastlægges en parkeringsnorm for biler for at sikre, at der 
bliver tilstrækkelig parkering. Fremtidig parkering sker i overensstemmelse 
med Herlev Kommunes generelle rammer for parkering i stationsnære områ-
der. 

Parkeringspladser anlægges i parkeringskælder og på parkeringsdæk, belig-
gende på hhv. 1. og 2. etage. Adgang til parkeringsarealer vil være som de 
eksisterende forhold, men eksakt placering og dimensionering tilpasses den 
nye bebyggelse, bl.a. med en ny adgangsrampe i den sydlige ende af stikve-
jen fra Herlev Bygade. 

Fodgængeradgang til parkering vil ske via udvendige adgangstrapper og 
gennem indvendige trapper og elevatortårne. Adgang til udvendige trapper 
vil være uafhængige af centerets åbningstider. 

Cykelparkering 

For Herlev Bymidte fastlægges en cykelparkeringsnorm for at sikre, at der 
bliver tilstrækkelig cykelparkering. Cykelparkering disponeres for butikscen-
teret og erhvervshuset i en højtliggende kælder. Der vil være adgang via en 
rampe nær hjørnet af Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej tæt på hovedind-
gangen til butikscenteret og erhvervshuset. 

Cykelparkering til boliger anlægges primært i kælder samt på 2. etage nær 
boligerne. 
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Adgang til cykelparkering sker via en rampe til kælder samt udvendige trap-
per og ramper eller elevatortårne til cykelparkering på 2. etage.  

Vejadgang 

Hvad angår biltrafik trafikbetjenes Herlev Bymidte fra Herlev Bygade via stik-
vejen til Herlev Bymidte. Den primære adgang sker fra det vigepligtsregule-
rede kryds Herlev Bygade/Stikvejen (Herlev Bygade), der giver adgang til 
både tagparkering og parkeringskælder. Sekundært er der fra Herlev Bymid-
te indkørsel til parkeringskælderen via en rampe beliggende på parkerings-
pladsen vest for Herlev Torv. 

 

Figur 3-4 Adgang til Herlev Bymidte 
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Friarealer 

 

Figur 3-5 Friarealer omfatter kantzoner, gårdrum, haver og fælles friareal 

 

Projektet indeholder forskellige friarealer i form af udendørs opholds- og by-
rum beliggende omkring bebyggelsen og oven på butikscenteret, se Figur 
3-5. Lokalplanen fastlægger krav til beplantning af friarealerne. 
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Teknik, forsyning, skiltning mv. 

Lokalplanen indeholder en række bestemmelser vedr. placering af teknik på 
tag, facadematerialer og farver, krav til skiltning og belysning, placering af 
solceller samt bestemmelser vedr. tilslutning til almen kloak, varmeforsyning, 
håndtering af regnvand mv. 
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4. Beskrivelse af det planlagte projekt 

I nærværende kapitel redegøres for de eksisterende forhold samt planlagte, 

men ikke nødvendigvis realiserede projekter. Projektområdet og sammen-

hængen med bymidten beskrives også i kapitlet. 

4.1. Projektområdet og dets omgivelser 

Projektområdet Herlev Bymidte er beliggende på Herlev Torv i den centrale 

del af Herlev. Projektområdet ligger ud til Herlev Ringvej og Herlev Hoved-

gade i kort afstand til Herlev station og den kommende letbane. Det nye Her-

lev Bymidte kommer til at rumme boliger samt erhvervslejemål og parke-

ringsarealer.  

 

Figur 4-1: Placering af det nuværende Herlev Bymidte med primære adgangsveje. 

 

Herlev Bymidte er Herlev Kommunes centrale detailhandelscenter, og det er 

beliggende ved krydset mellem de to veje, Herlev Hovedgade og Herlev 

Ringvej, samt gågaden Herlev Torv. Centret er et traditionelt indendørs cen-
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ter med lukkede facader mod de store veje og en mere åben facade, der in-

tegrerer centret med gågaden Herlev Torv. Vejadgang til Herlev Bymidte 

sker fra stikvejen ved Herlev Bygade og via en rampe med adgang fra parke-

ringspladsen bag Herlev Torv. Det er en forudsætning for projektet, at der 

ikke skal etableres andre vejadgange til Herlev Bymidte. 

Det nye Herlev Bymidte skal danne en levende og sammensat bydel med 

stort udbud af forskellige butikker, erhvervsfaciliteter med central beliggen-

hed og attraktive boliger og friarealer. 

4.2. Herlev Bymidte 

 Eksisterende forhold 4.2.1.

Herlev Bymidte udgør i dag en stor andel af bymidten i Herlev. Centret fun-

gerer som et primært lokalt handelssted, for nærmiljøets beboere. I tilknyt-

ning til centret findes gågademiljøet, hvor flere mindre butikker har til huse. 

Bymidten er tilstødende en erhvervsetageejendom med kontorlejere, og der-

udover tilstøder det de store trafikale årer Herlev Ringvej og Hovedgade. Af 

umiddelbare naboejendomme er desuden boligforeningen Ringgården samt 

boligforeningen 3B, begge mod nord. 

Både Herlev Bymidte og bymidten som helhed er i dag præget af et begræn-

set detailhandelseudvalg – bl.a. afstedkommet af manglende plads for nye 

lejere. 

Derudover er centret drifts- og standsmæssigt moden til en fornyelse og ge-

nerel opgradering, for derigennem at kunne fastholde både sine nuværende 

lejere samt tiltrække nye, men ikke mindst sikre en sund og værdiskabende 

bebyggelse centralt i Herlev. Herlev Bytorv kommercielle funktioner er relativt 

indadvendte, og fordrer ikke til øvrigt byliv i Herlev. Dette ønskes der at æn-

dre på i projektet, udover at der også ønskes at tilvejebringe flere funktioner i 

bebyggelsen, samt øge sammenkoblingen til både nabobebyggelser og trafi-

kale knudepunkter. 
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Figur 4-2: Eksisterende forhold ved projektområdet.  

 

 Projektbeskrivelse 4.2.2.

Det nye Herlev Bymidte kommer til at rumme op til 14.000 m² detailhandel, 

ca.10.000 m² boliger, ca. 10.000 m² erhvervshus og ca. 4.150 m² erhvervsle-

jemål, i alt ca. 38.150 m
2
. Dertil knytter sig ca. 13.000 m² parkering samt tek-

nikarealer og depoter.  

Projektet omfatter ejendommen Herlev Bytorv 2, matrikel nr.5c, en del af 

ejendommen Herlev Bygade 5, matrikel 8dm, Herlev, samt en del af Herlev 

Bygade, vejlitra 7000bk, Herlev som vist på Figur 4-3 og Figur 4-4.  
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Figur 4-3 Lokalplan 104 og projektarealets matrikulære forhold 
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Figur 4-4 Projektet omfatter ejendommen Herlev Torv 2, en del Herlev Bygade 5 samt 
en del af vejareal (Herlev Bygade), med facader til Herlev Ringvej og Herlev Hoved-
gade. 
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Det nye erhvervshus opføres på hjørnet af Herlev Hovedgade og Herlev 
Ringvej i en højde på 50 m ekskl. teknik. Boligbebyggelsen er udlagt som en 
længebebyggelse med flere knæk, se Figur 4-5. Bebyggelsen vil variere i 
etageantal. Boligerne etableres som lejligheder fra 2. etage, hvor der etable-
res en hævet gårdhave. Fra den hævede gårdhave leder et stisystem direkte 
til boligernes opgange, se Figur 4-6. Hertil ankommer man via udvendige 
adgangstrapper fra gadeplan, se Figur 4-7 Indgang til centeret og adgang via 
trapper og elevatorer, jf. Figur 4-7, eller i bil via rampen beliggende ved stik-
vejen fra Herlev Bygade.  

 

 

Figur 4-5 Bebyggelsens anvendelser 
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Figur 4-6 Adgangsforhold for projektforslaget 
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Figur 4-7 Indgang til centeret og adgang via trapper og elevatorer 

 

Projektet omfatter delvis nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse 

af erhvervshus og boliger.   

 
 

Figur 4-8  Projektet Herlev Bymidte. Den blå farve viser hvor eksisterende byggeri 
ombygges og den orange farve viser nybyggeri 
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 Anlægsfase 4.2.3.

Projektets anlægsarbejder omfatter følgende hovedaktiviteter: 

 Nedrivning af den eksisterende bebyggelse 

 Jordarbejder samt funderings- og ledningsarbejder 

 Opførelse af bærende konstruktioner, etagedæk og ydermu-

re/skakter/vægge 

 Installationer til el, vvs, ventilation, affald mv. samt vinduer og døre 

 Montering og færdiggørelse, herunder væg- og facadebeklædninger, 

gulvbelægninger og lofter, malerarbejder mv. 

Anlægsfasen vil samlet vare ca. 4 år. Anlægsarbejderne er opdelt i 3 faser 

som beskrives nærmere i kapitel 6. Butiksdelen forventes at stå færdigt i ef-

teråret 2021 og erhvervsdelen i efteråret 2022. Boligerne forventes færdig-

gjort og indflytningsklar i 2023. 

Der vil ikke være behov for grundvandssænkning og der forventes kun behov 

for spuns i form af københavnerspuns ud til Herlev Hovedgade og Herlev 

Ringvej.  

Spildevand i anlægsfasen afledes til almen kloak. Overfladevand afledes til 

almen regnvandsledning. 

Nedbrydningsarbejderne vil give anledning til materialer, som sorteres og 

bortskaffes til genanvendelse eller nyttiggørelse i relevante fraktioner (tegl, 

beton, glas, træ, metal osv.). Affald, herunder byggeaffald med indhold af 

miljøfarlige stoffer (asbest, PCB, blyholdige materialer mv.) nedtages og 

bortskaffes forskriftsmæssigt i henhold til byggeloven, miljøbeskyttelsesloven 

og Herlev Kommunes retningslinjer. 

Under nedrivnings- og byggearbejderne foretages støvbekæmpelse i nød-

vendigt omfang, eksempelvis ved vanding af materialer og køreveje i tørre 

perioder. 

4.3. Alternativer 

I henhold til miljøvurderingsloven skal der gøres rede for hvilke alternativer 

der er undersøgt forud for beslutning om det ansøgte projekt. Bygherren har 

ikke undersøgt andre alternativer, idet projektet omfatter en ændring af Her-

lev Bymidte tilpasset nærområdets byudvikling, herunder etablering af letba-

ne, tilpasning til eksisterende detailhandel og adgangsveje og etablering af 

boliger.   
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 0-alternativet 4.3.1.

0-alternativet er den situation hvor projektet ikke realiseres.  

0-alternativet er beskrevet ud fra de eksisterende forhold 2018, dvs. at den 

nuværende bebyggelse opretholdes. Der er foretaget fremskrivning af trafik 

til år 2021 og 2025 i forhold til tidspunkterne for projektets realisering (refe-

rencescenariet) og letbanens forventede idriftsættelse. 

 Hovedalternativet 4.3.2.

Hovedalternativet er den situation hvor det planlagte projekt, for omdannelse 

af Herlev Bymidte gennemføres som beskrevet i kapitel 4.  

5. Metode for miljøvurdering  

I dette afsnit beskrives hvilken overordnet tilgang, der er anvendt til vurdering 

af miljøpåvirkningerne, og den skala, der anvendes til beskrivelse af påvirk-

ningernes karakter og omfang. Miljøvurderingerne udføres på baggrund af 

foreliggende fagnotater.  

Miljøpåvirkningerne ved opførelse og anvendelse af Herlev Bymidte er vur-

deret efter en skala som anført i Tabel 5.1: 

Påvirkningens relative størrelse Følgende effekter er dominerende 

Positive påvirkninger Der sker positive påvirkninger på natur- og 

miljømæssige interesser. 

Neutral/uden påvirkning Ingen påvirkning. 

Ubetydelig påvirkning Eventuelle påvirkninger er små mht. geo-

grafiske udstrækning og væsentlighed, 

ukomplicerede, kortvarige og reversible. 

Lille påvirkning Der forekommer påvirkninger, som har en 

vis sandsynlighed, varighed, kompleksitet, 

omfang, men uden irreversible påvirkning.  

Moderat påvirkning Der forekommer påvirkninger, som har stor 

sandsynlighed, omfang eller langva-

rig/hyppig effekt, og med lokale, irreversib-

le påvirkninger på natur og miljø. 

Væsentlig påvirkning Der forekommer betydelige påvirkninger 

med stort omfang og/eller sandsynlig lang-

varig/hyppig karakter og irreversible på-

virkninger på bevaringsværdige natur- og 



  

   

 
 

 

45 (133) 
 

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 OG LOKALPLAN 

104 SAMT MILJØKONSEKVENSVURDERING AF HERLEV BYMIDTE 

20. DECEMBER 2018 HERLEV KOMMUNE 

  

 

 

 

 

 

  

miljøinteresser. 

Tabel 5.1 Skala for bedømmelse af miljøpåvirkninger 

 

I vurderingerne af miljøpåvirkningerne sammenlignes projektets påvirkninger 

med referencescenariet, dvs. 0-alternativet fremskrevet til 2023. I tilfælde 

hvor der er foretaget beregninger ud fra kvantificerbare størrelser, eksempel-

vis trafik, støj og overfladevand, er beregningerne foretaget med udgangs-

punkt i referencescenariet og sammenholdt med projektets påvirkninger. I 

trafikvurderinger fremskrives trafikken 2018 til 2021 og 2025, svarende til 

forventet tidspunkt for ibrugtagning af de nye butiksarealer og letbanens rea-

lisering. 

Referencescenariet er beskrevet ud fra en indledende kortlægning af den 

miljømæssige status ved de eksisterende forhold. Kortlægningen er baseret 

på tilgængelige oplysninger og datamateriale suppleret med besigtigelse, 

registreringer og foto.  

Beregninger og beskrivelse af projektets påvirkninger tager udgangspunkt i 

projektbeskrivelsen, jf. Kapitel 4. Projektbeskrivelsen er baseret på oplysnin-

ger fra NREP (bygherre), arkitekter og rådgivere. Projektbeskrivelsen fast-

lægger omfang og karakter af hhv. bygge- og anlægsarbejder og driftsmæs-

sige forhold.  

6. Miljøvurdering af anlægsfasen 

Dette kapitel omhandler en vurdering af de miljømæssigt væsentligste virk-

ninger af anlægsaktiviteter. Indledningsvist beskrives nedrivningen samt 

håndtering af affald i forbindelse hermed. Herefter beskrives og vurderes 

byggearbejder, trafik, støv samt overfladevand samt hvorledes, disse forhold 

påvirker befolkning og erhvervsliv i området. 

Anlægsfasen forventes at starte i midten af 2019 og blive på omkring 4 år, 

opdelt i tre overordnede etaper.  

1. etape frem til medio af 2020 ~ ca. 9-12 måneder 
2. etape frem til medio af 2021 ~ ca. 12-18 måneder 
3. etape frem til slutningen af 2023 ~ ca. 20 - 24 måneder 

 

Generelt skal alt vedrørende byggeplads m.v. aftales og koordineres med 

letbaneprojektet, politi og vejmyndighed. 

6.1. Etape 1, nedrivning og opførelse af ny dagligvarebutik, 

2019-2020 

Byggeriet omfatter nedrivning af en mindre del af centeret, herunder en del 

af tagparkeringen og ramperne.   
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Herefter opføres den nye Føtex, der er beliggende i den nordøstlige del af 

byggeriet, og en ny adgang til kælderparkeringen og herfra rampen til den 

kommende tagparkering. 

Første etape omfatter herudover renovering af Herlev Torv 14, der er byg-

ningen ud mod Herlev Torv, samt ombygning af krydset mellem Herlev By-

gade og Stikvejen. 

Byggepladsen etableres ud mod Herlev Ringvej med vejadgang til og fra 

denne. Trafikken forventes at omfatte 15-25 daglige lastbiler og herudover 

håndværkerbiler. Fortov og cykelsti friholdes af byggepladsen. Der etableres 

en byggepladskran på denne del af byggepladsen. 

Varetrafik til Føtex og center planlægges også at ske fra Herlev Ringvej. Tra-

fikken vurderes at være omkring 15 vare- eller lastbiler om dagen i etape 1. 

Der er tale om et begrænset antal vare- og lastbiler og det vurderes derfor 

acceptabelt, at cykeltrafikken opretholdes langs Herlev Ringvej. Det har væ-

re vurderet om cykeltrafikken skulle omlægges til den modsatte side af Her-

lev Ringvej, for at undgå konflikter mellem indkørende biler til den midlertidi-

ge varegård og cyklisterne, men denne løsning er også forbundet med væ-

sentlige ulemper, idet mange cyklister i så fald skal krydse Herlev Ringvej to 

gange, og det vil være vanskeligt at tilpasse løsningen til de anlægsarbejder, 

der i øvrigt skal foretages i krydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej som 

følge af letbaneprojektet. Den endelige løsning skal aftales med Hovedsta-

dens Letbane, Politi og vejmyndigheden. 

De ændrede trafikforhold i etape 1 vil ske i en kortere periode og adgang til 

byggeplads fra Herlev Ringvej kan medføre gener for den øvrige trafik som 

vurderes til en moderat påvirkning. Den permanente påvirkning som følge 

af etape 1 vurderes at udgøre en lille påvirkning. 

Kundeparkeringen reduceres i denne periode (medio 2019 til primo 2020), 

idet kælderparkering under den nuværende varegård mv. fjernes. Kapacite-

ten reduceres til omkring en tredjedel af den nuværende kapacitet, hvilket 

kan medføre parkeringsproblemer på travle tidspunkter i åbningstiden.  

Den nuværende nedkørsel til parkeringskælderen opretholdes, og der sker 

udkørsel via den nuværende rampe til den vestlige side af gågaden og Her-

lev Bygade i en del af anlægsfasen. Ved etapens afslutning er en ny nedkør-

sel og rampe til 1. sal (og måske 2. sal) etableret. 

Etapen forventes afsluttet før letbaneprojektet igangsættes i foråret 2020. 

Der vil foregå en koordinering med HOFOR, som planlægger at omlægge 

ledninger i 2019 forud for opstart af letbaneprojekt. 
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Inden nedrivning af bygninger udføres en bygningsscreening for miljøfrem-

mede stoffer. Afhængig af hvornår bygningerne er opført og renoveret, er der 

risiko for at træffe forskellige miljøfarlige stoffer i byggematerialerne.  

Brugen af PCB i byggerier blev forbudt i 1977 og brugen af asbest i byggeri-

er blev forbudt i 1980, mens brugen af bly i maling blev forbudt i 2001. 

Miljøscreeningen af byggeaffaldet suppleres med af udtagning af relevante 

materialeprøver. Analyseresultaterne herfra danner baggrund for en evt. mil-

jøsanering forud for nedrivning. 

Såfremt bygningsmaterialer indeholder PCB, klorerede paraffiner, asbest, 

tungmetaller m.v., vil bygningsdele blive håndteret og bortskaffet særskilt ef-

ter forskrifter for forurenede bygningsmaterialer. 

Det affald, der produceres i anlægsperioden omfatter hovedsageligt opbrudte 

belægninger, jord, bygge- og anlægsaffald ved nedrivning af nuværende 

bygninger og anlæg af nye belægninger og bygninger, samt en mindre 

mængde farligt affald og dagrenovationslignende affald. 

6.2. Etape 2, nedrivning og byggearbejder 2020/2021 

I denne periode er den nuværende Føtex i drift i starten af perioden og den 

nye Føtex i drift i slutningen af etapen. Herudover er ca. halvdelen af cente-

rets øvrige butiksarealer i drift.  

I etapen nedrives dele af det nuværende butiksareal samt den eksisterende 

rampe til kælderen.  

Herudover gennemføres en forhøjelse af Herlev Torv 14, ud mod gågaden, 

samt en del indvendige arbejder i hele den nordlige del af centeret. 

Byggepladsen ud mod Herlev Ringvej opretholdes og suppleres med bygge-

plads i den fremtidige varegård i bunden af ”stikvejen”. Vejadgang til denne 

byggeplads sker fra Herlev Bygade. Lastbiltrafikken udgør 20-25 lastbiler pr. 

dag, og er fordelt på de to byggepladser 

Varetrafikken er som i etape 1 i starten af perioden indtil den ny Føtex tages i 

brug. Herefter vil varetrafik ske via Stikvejen. 

Kundeparkeringskapaciteten er i denne fase stort set reetableret med om-

kring 450 pladser med til og frakørsel via den nye rampe og med adgang fra 

Herlev Bygade, der er ombygget. Den sekundære rampe mod vest (under 

Herlev Torv) opretholdes og anvendes som en supplerende indkørsel.  

Kundetrafikken forventes i denne periode at være reduceret i forhold til i dag, 

idet store dele af centeret er ude af drift. Kun butikker mod Herlev Torv og 

Føtex kan holde åbent. Trafikforholdene vil stort set være udformet som i 

den endelige udformning. 
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2. etape gennemføres i samme periode som letbanen har planlagt anlægs-

arbejde i Herlev Ringvej, hvilket medfører en grænseflade, der skal detail-

planlægges i den videre planlægning.   

Særligt adgangen til byggeplads fra Herlev Ringvej vil i korte perioder medfø-

re gener for den øvrige trafik som vil have karakter af en moderat påvirk-

ning. Trafikpåvirkning i etape 2 vurderes kun at udgøre en lille påvirkning. 

6.3. Etape 3: Nedrivning og byggearbejder 2021 - 2023 

I denne periode er den nye Føtex og ca. halvdelen af de øvrige butikker i 

drift, frem mod slutningen af perioden hvor en stadigt større andel af butik-

kerne, samt boliger og erhvervsarealer tages i brug. Herefter er hele det nye 

center i brug, bortset fra en åbning i midten af centeret til byggekran. 

I 3. etape nedrives den del af centeret, der vender ud mod Herlev Ringvej og 

Herlev Hovedgade, for at give plads til det nye kontortårn.  

Byggepladsen begrænses i denne fase til en smal stribe ud mod Herlev 

Ringvej og mod Herlev Hovedgade, hvortil der etableres vejadgang for til- og 

frakørende transport. Varelevering til byggepladsen sker således fra Herlev 

Hovedgade, mens oplag, skure og byggepladsfaciliteter vil være på tag.  

Fortov og cykelsti langs begge sider af Herlev Hovedgade søges opretholdt 

som funktion. 

Lastbiltrafikken vurderes til op til ca. 10 biler pr. dag, og hertil håndværkerbi-

ler, der dog også kan henvises til dele af tagparkeringen. 

Kundetrafikken forventes i denne periode at få nogenlunde samme niveau 

som i dag, da store dele af centeret er åbent, der er etableret en ny Føtex, 

samt at trafikforholdene stort set er udformet som i den endelige udformning. 

Varetrafikken foregår i denne etape som i den endelige udformning, til og fra 

den kommende varegård. 

3. etape forventes gennemført i 2023 og er sammenfaldende med letbanens 

anlægsarbejder i Herlev Ringvej, hvilket medfører en grænseflade, der skal 

detailplanlægges i den videre planlægning.  

Det vurderes at der vil være en moderat påvirkning i 3. etape. Særligt ad-

gang til byggeplads fra Herlev Hovedgade vil i korte perioder medføre gener 

for den øvrige trafik. De ændrede trafikforhold i etape 3 vil ske i en kortere 

periode, hvor en lokal men væsentlig påvirkning vil være til stede. Påvirk-

ning af trafik i etape 3 vurderes samlet at udgøre en mindre påvirkning.  
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6.4. Trafik i anlægsfasen 

I anlægsfasen vil der være øget tung trafik på det lokale vejnet ved bygge-

pladsen, men en mindre trafik til centeret som følge af et mindre butiksareal i 

anlægsfasen. Der vil hovedsageligt være tale om tunge transporter til bort-

skaffelse af bygningsaffald og i forbindelse med levering af materialer til byg-

gepladsen. 

Adgangen til projektområdet for tunge transporter er endnu ikke fastlagt, men 

planlægges primært at ske via Herlev Ringvej. 

Nævnte tunge transporter vil potentielt kunne medføre forstyrrelser, øget bar-

riereeffekt og bekymring for især lette trafikanter.  

Når byggeriet er på sit højeste, er det vurderet, at der vil komme op til 25 

lastbiler pr. dag - men der vil være dage, hvor der ikke kommer så mange 

leverancer, anslået 5 – 10 lastbiler, f.eks. når støbningerne på en etage skal 

hærde inden næste etage påbegyndes.  

Ud over lastbiltrafikken vil der også være øget trafik fra håndværkere til og 

fra byggepladsen- Det sker i mindre varebiler og personbiler. 

Overordnet set udgør lastbiltrafikken en lille påvirkning i anlægsfasen i for-

hold til støj- eller miljøbelastning, men den kan lokalt virke generende og op-

leves som en moderat påvirkning. Set i forhold til de mange andre aktivite-

ter i nedrivnings- og byggeprocessen er lastbiltrafikken kun mindre betyden-

de og vurderes at være lille.  

Lastbiltrafikken til byggepladsen vurderes kun at udgøre en lille påvirkning 

sammenlignet med den eksisterende lastbiltrafik på det omkringliggende vej-

net. På Herlev Bygade, øst for Stikvejen, jf. afsnit 5.4.2, viser en trafiktælling 

at der på et hverdagsdøgn i gennemsnit kører ca. 50 lastbi-

ler/busser/sættevogne pr. retning svarende til en hverdagsdøgntrafik (HDT) 

på 100. 

En forventet mertrafik på 5-15 lastbiler på Herlev Bygade svarer til en stig-

ning i antallet af lastbiler på 10-30 % (og 50 % ved 25 lastbiler) på stræknin-

gen fra adgangsvejen til det nuværende butikscenter Herlev Bymidte (Stikve-

jen) til Herlev Ringvej. Trafikafviklingsmæssigt vurderes gennemsnitligt 3-4 

lastbiler i timen pr. retning ikke i sig selv at være problematisk – men der skal 

findes en løsning på vareleveringen for lastbilerne sammen med letbanepro-

jekt, politi og vejmyndighed. 

 

På Herlev Ringvej er der tilsvarende talt gennemsnitligt ca. 2.200 lastbi-

ler/busser i hverdagsdøgnet og ca. 700 sættevogne/lastbiler med anhænger. 

Mertrafikken svarer til en stigning i antallet af lastbiler på under 1 % på Her-

lev Ringvej, hvorfor det vurderes at udgøre en ubetydelig påvirkning. 
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Den lette trafik afvikles hhv. på cykelstier og fortove, så den begrænsede 

øgede tunge trafik forventes ikke at få betydende indflydelse på risikoen for 

ulykker. Der skal i samarbejde med politi og Herlev Kommune udarbejdes 

trafikplaner, sådan at trafikken i anlægsfasen ikke vil medføre betydelige på-

virkninger af den lokale fremkommelighed. Alt trafik m.v. vedrørende bygge-

plads skal aftales og koordineres med letbaneprojekt, politi og vejmyndighed. 

Det vurderes, at der i perioder vil være en moderat påvirkning af trafik i an-

lægsfasen som følge af trafik til byggeplads, kørespor indsnævres og der 

sker hastighedsnedsættelse på Herlev Ringvej samt trappe til stitunnel luk-

kes. I hele anlægsperioden vil der forekomme perioder, hvor påvirkningen 

af trafik vil opleves som moderat, men samlet vurderes påvirkningen at 

være lille. 

6.5. Støj i anlægsfasen 

Herlev Kommune har i deres ”Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og an-

lægsaktiviteter i Herlev Kommune” angivet en række regler for støj i forbin-

delse med bygge- og anlægsarbejde samt nedrivningsarbejde i Herlev 

Kommune. Heri fremgår det blandt andet, at normal arbejdstid for mere stø-

jende arbejder er tidsrummet mandag–fredag kl. 07.00-18.00 og lørdag kl. 

07.00-14.00. Uden for dette tidsrum, må der ikke udføres støjende aktiviteter 

så som anvendelse af elektriske lifte eller hydrauliske kraner, nedramning af 

spuns, grave- og læssemaskiner, af- og pålæsning af byggematerialer og 

affald m.m.  

Der forventes i byggetilladelsen vilkår om at Herlev Kommunes forskrift for 

miljøhensyn v. bygge- og anlægsarbejder skal opfyldes og at valget af ma-

skiner, arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal udføres, så 

støjgenerne reduceres mest muligt. 

Støj i anlægsfasen består af støj fra de anvendte entreprenørmaskiner, ar-

bejdsprocesser og fra transport af materialer til og fra byggepladsen. 

Generelt vil støjen fra byggepladsen variere over hele anlægsperioden for 

såvel den enkelte arbejdsdag, som for hver anlægsfase. Valg af maskiner, 

arbejdsmetoder og indretning af arbejdspladsen skal udføres så støjgenerne 

reduceres mest muligt. 

Udover funderingsarbejder vil der forventes en mindre grad af støj i både 

nedrivnings- og i bygge- og monteringsarbejder, hvor der vil blive anvendt 

byggekraner samt almindelige håndværktøjer. I den forbindelse vil der fore-

komme en række materialetransporter med lastbiler. Det vurderes, at effek-

ten på det samlede støjniveau fra denne supplerende lastbilkørsel vil være 

lille set i forhold til det eksisterende støjniveau fra vejtrafikken. Der kan dog 
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ved tung lastbilkørsel nær ved eksisterende boliger forekomme kortvarige 

støjgener som følge af nærheden.  

Andelen af lastbiler vil udgøre en mindre andel af trafikmængderne på de 

veje som indgår i influensvejnettet, hvorfor det vurderes at udgøre en lille 

påvirkning. 

I det meste af anlægsfasen er den nuværende lastbiltrafik med varelevering 

til centret flyttet til Herlev Ringvej, samtidig med at lastvognstrafikken afvikles 

via Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Dette vil medføre væsentligt min-

dre støj fra lastbiltrafik på Herlev Bygade. Samtidig vil antallet af personbiler 

til og fra centret via Herlev Bygade være mindre. 

Støj fra vejtrafik er dominerende for området, og det vurderes at denne støj i 

nogen grad vil maskere den støj, som genereres fra aktiviteter på bygge-

pladsen, og dermed reducere den forventede støjgene. 

Gener fra støj og vibrationer fra anlægsarbejdet vurderes ikke at give anled-

ning til nogen helbredsmæssige effekter, da påvirkningen er kortvarig, men 

vil for enkeltpersoner kunne virke generende og let stressende mens arbej-

det står på. 

6.6. Støv og luftforurening i anlægsfasen 

Anlægsfasen vil indebære en påvirkning af luftkvaliteten i form af støv, som 

kan være til gene for naboer. Støvgener kan ikke helt undgås. Der vil fore-

komme diffus støvemission fra håndtering af jord og kørsel på ikke-

befæstede arealer. Anlægsarbejdet vil være af begrænset varighed og støv-

påvirkningen bliver reduceret ved anvendelse af almindelige afværgeforan-

staltninger, hvis det er nødvendigt, idet simpel vanding, asfaltering, renhol-

delse af køreveje og/eller hjulvask ved udkørsel fra byggepladsen vil være et 

effektivt værn mod støvdannelse. Herudover vil spredning af støv reduceres 

ved, at arbejdspladsen afskærmes med hegn. 

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke medfører væsentlige støv-

gener i anlægsfasen. 

Luftforurening kan påvirke menneskers sundhed og trivsel. Der vil især være 

tale om udledninger af NOX (NO2 og NO) og partikler. 

NO2 er luftvejsirriterende og kan nedsætte lungefunktionen og menneskers 

modstandskraft mod infektioner i lungerne. Partikelforurening er sundheds-

skadelig og er medvirkende årsag til luftvejssygdomme og hjertekarsyg-

domme, især de meget små partikler er sundhedsskadelige. 

De væsentligste udledninger vil komme fra entreprenørmaskiner, og de vil 

under byggeriet medføre en vis mængde emissioner af NOX og partikler.  
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Koncentrationsniveauerne vil afhænge meget af de aktuelle vind- og spred-

ningsforhold. Emissionerne vil alt andet lige bidrage til en lille forhøjelse af 

luftforureningsniveauet. Denne vurderes dog kun at give en ubetydelig på-

virkning og anlægsarbejdet vurderes samlet ikke at være til fare for menne-

skers sundhed. 

6.7. Overfladevand og grundvand i anlægsfasen 

 Overfladevand 6.7.1.

Det nuværende Herlev Bymidte er tilsluttet det eksisterende afløbssystem for 

både regn- og spildevand. I forbindelse med byggeriet afledes regnvand og 

overpumpningsvand til eksisterende kloak. Vand fra byggegrube skal have 

en midlertidig tilslutningstilladelse, inden tilledning til kloak, og der kan blive 

sat vilkår mhp. at sikre, at afledningen ikke indebærer tilførsel af uønskede 

stoffer. En del regnvand vil dog afledes ved naturlig nedsivning fra bygge-

gruben og ubefæstede arbejdsarealer. 

Der vurderes ikke at være væsentlige ændringer i mængden af overflade-

vand i anlægsfasen i forhold til den nuværende situation, hvorfor der ikke 

planlægges afværgeforanstaltninger for så vidt angår håndtering af overfla-

devand i anlægsfasen. Afledning til kloak vil ske i henhold til vilkår i en tilslut-

ningstilladelse. 

 Grundvand 6.7.2.

Der forventes ikke foretaget grundvandssænkning i anlægsfasen. Simpel 

lænsning i byggegrube i anlægsfasen kan dog forekomme. Evt. vand fjernet 

fra byggegruben ved lænsning vil blive tilført eksisterende kloaksystem. 

Såfremt der mod forventning skal grundvandssænkes i forbindelse med an-

læg af kældre vil det blive sikret af Herlev Kommune som myndighed, at der 

ikke udledes forurenet grundvand, større mængder organisk og uorganisk 

materiale, opslæmmet ler eller lignende til vandmiljøet. 

Evt. forurenet vand vil blive afledt til eksisterende kloak, evt. via sandfang 

og/eller olieudskiller efter særskilt tilslutningstilladelse fra Herlev Kommune. 

6.8. Afværgeforanstaltninger i anlægsfasen 

Lastbilstrafikkens ruter skal aftales nærmere med Herlev Kommune og politi-

et. For at mindske miljøpåvirkningen i lokalområdet bør den tunge trafik anvi-

ses til at køre til og fra byggepladsen ad overordnede veje. Brug af Herlev 

Bygade kan undgås i størstedelen af byggefasen. Lastbilstrafikken forventes 

at benytte Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade som adgang til byggeplad-

sen. 
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Trafikken på Herlev Hovedgade kan returnere til Herlev Ringvej via Ma-

rielundvej og Mileparken. Ved at anvende disse overordnede veje undgås 

gener på Herlev Bygade og Herlevgårdsvej og trafiksikkerheden for de bløde 

trafikanter påvirkes mindst muligt. 

I anlægsfasen skal byggepladsplanen sikre, at der etableres afskærmning af 

fortove rundt om byggepladsen, midlertidig skiltning og midlertidig trafikregu-

lering som forud aftales med vejmyndigheden. 

Endelig løsning med alternativ byggepladskørsel etc. skal aftales nærmere 

og koordineres med letbaneprojekt, politi og vejmyndighed. 

  

7. Miljøvurdering af de visuelle forhold 

7.1. Metode 

Projektet er tegnet i 3D-programmet Revit 2017. Der er taget fotos af eksiste-

rende forhold og udarbejdet visualiseringer fra forskellige standpunkter i om-

rådet. Visualiseringer og fotos sammenlignes for at illustrere projektets visu-

elle miljøkonsekvenser.  

Vurderingen er foretaget som en arkitektfaglig kvalitativ vurdering efter føl-

gende kriterier: 

 Projektets højde og skala, samt volumen i forhold til omgivende be-

byggelse 

 Projektets indvirkning på de tilstødende gaderum og bebyggelser 

samt dets arkitektoniske udtryk 

Der er udarbejdet visualiseringer fra seks standpunkter i området omkring 

projektområdet (Figur 7-1). Visualiseringerne gennemgås på de følgende si-

der med fokus på den bymæssige sammenhæng og relationerne til de om-

kringliggende bebyggelser i Herlev Bymidte ift. bebyggelsesvolumen og fa-

cadeudtryk. Tal på visualiseringerne er bygningshøjder målt fra terræn.  
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Figur 7-1 Standpunkter for visualiseringer – eksisterende forhold til venstre og fremti-
dige forhold til højre (hovedalternativ) 

 

Der anvendes samme overordnede metode for vurderingerne som angivet i 

kapitel 5.  

 

7.2. Eksisterende forhold 

Området er i dag præget af den eksisterende bebyggelse Herlev Bymidte 

Butikscenter. Bebyggelsen danner en stor sluttet form, som fremstår i 2-3 

etagers højde med et integreret parkeringshus. Facaderne langs gågaden 

Herlev Torv er præget af større vinduespartier mens facaden mod Herlev 

Hovedgade og Herlev Ringvej i højere grad fremstår lukket. En etageejen-

dom med erhverv grænser op til naboejendommen, Herlev Ringgård. Herlev 

Bymidte Butikscenter fremstår i røde tegl, beton, glas og plademateriale. 
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Figur 7-2 Herlev Bymidte Butikscenter set fra krydset mellem Herlev Hovedgade og 
Herlev Ringvej 

  

Centerets sydvestlige indgangsparti, beliggende i den sydlige ende af Herlev 

Torv, ved Herlev Hovedgade, er formet som en bue. Den markante form 

fremhæves yderligere af solafskærmningen som fremstår i aluminiumslamel-

ler. Det buede parti afsluttes ud mod Herlev Hovedgade af et trappetårn, der 

fremstår i glas og stål. 

 

 
Figur 7-3 Herlev Bymidte Butikscenter ud mod Herlev Hovedgade 

 

Den nuværende bygning med butikscenter er den laveste af de fire bygnin-

ger, der omkranser krydset ved Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. Byg-

ningen er trukket en smule tilbage på grunden og er hævet ca. 2,5 m op på 

en plint. Dette gør, at adgang til centeret i krydset, skal ske via trapper til 

plinten. Fra gågaden, Herlev Torv, er niveaufri adgang. Butikscenterets 

nordøstlige hjørne, ud mod Herlev Ringvej afsluttes af en vinkelformet er-

hvervsbebyggelse i tre etager med sadeltag. Bebyggelsen har ankomst og 

parkering ind mod butikscenteret. 
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Nordøst for butikscenteret, på hjørnet mellem Herlev Bygade og Herlev 

Ringvej, ligger den almennyttige boligbebyggelse Herlev Ringgård. Ringgår-

den er en vinkelformet længebebyggelse fra 1947 i tre etager.  Nordvest for 

butikscenteret, ud mod torvet på Herlev Torv, ligger en mindre L-formet byg-

ning med erhverv og detailhandel i stueetagen og boliger på 1. og 2. etage. 

Bygningen ses til venstre på Figur 7-4 . Boligerne, der ejes af Boligforenin-

gen 3B, har fra 2. etage udsigt over det hævede parkeringsareal på butiks-

centerets tag mod syd. I 1. etages højde er der etableret terrasser, som i 

øjenhøjde har udsyn mod parkeringshuset under butikscenterets tag. Boli-

gerne har derfor kun udsyn til himmel og en lille del af centeret mod Herlev 

Torv. På Figur 7-5Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. ses Herlev Bymidte 

Butikscenter til venstre i billedet fra Herlev Torv mod syd. På modsatte side 

af butikscentret ses Herløv Kro & Hotel. 

 

 
Figur 7-4 Herlev Torv set mod syd. De to øverste etager i bygningen med den blå facade til 
venstre i billedet benyttes til boliger tilhørende Boligforeningen 3B. Den røde gavl med hvid 
ramme, er en del af det eksisterende butikscenter. 
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Figur 7-5 Herlev Torv set mod syd, med Herlev Bymidte Butikscenter til venstre og 
Herløv Kro & Hotel til højre i billedet 

7.3. Vurdering af visuelle miljøpåvirkninger 

Miljøpåvirkninger i anlægsfasen 

Der er ikke udarbejdet visualiseringer, som viser anlægsfasen. 

I anlægsperioden fra medio 2019 – primo 2023 vil området fremstå som en 

byggeplads med stilladser, byggehegn og containere. Anlægsfasen vil påvir-

ke området visuelt i en længere periode, men er midlertidig. Derfor vurderes 

miljøpåvirkningen at være moderat. 

Miljøpåvirkninger i driftsfasen 

Det nye projekt for Herlev Bymidte rummer flere etagemeter end den eksiste-

rende centerbebyggelse, hvilket vil komme til at påvirke bymiljøet.  

Projektet ligger placeret centralt i Herlev ved krydset mellem Herlev Hoved-

gade og Herlev Ringvej, men har også facader mod Herlev Torv og ejen-

dommen Herlev Ringgård, nord for Herlev Bymidte. Særligt ud mod krydset 

Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej vurderes miljøpåvirkningen af være 

moderat til væsentlig. Langs gågaden, Herlev Torv, vurderes miljøpåvirk-

ningen at være moderat. Begge steder primært på grund af øgede byg-

ningshøjder. 

Projektets bygningsgeometri er placeret inden for matrikel 5c. Der vil ske en 

delvis arkitektonisk bearbejdning af den eksisterende bebyggelse og tilføres 
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en ny arkitektur, hvor der opføres nybyggeri. Nybyggeri er beliggende mel-

lem 2. og 12. etage, samt en del af bebyggelsens stueplan og 1. etage 

grænsende op mod Herlev Ringgård og Herlev Ringvej.  

Bebyggelsen vil med detailhandel, bolig- og erhvervsanvendelse samt offent-

lige formål åbne dele af eksisterende samt nye facader mere op mod bygge-

riets omgivelser. Den delvise ombygning af eksisterende facader samt nye 

facader på nybyggeri med høj arkitektonisk kvalitet vil derfor højne den arki-

tektoniske kvalitet af bymiljøet omkring projektområdet samt helhedsoplevel-

sen af Herlev Bymidte.  

Det væsentligt forandrede bygningsvolumen, som det nye Herlev Bymidte vil 

være, vil opleves mest markant ud mod krydset Herlev Ringvej/Herlev Ho-

vedgade, mens det resterende nybyggeri trækkes væk fra de omkringliggen-

de gader og ind på projektområdet. 

 

I det følgende gennemgås de enkelte visualiseringspunkter kort.  

 

Standpunkt 1 Parkeringstag oven på eksisterende butikscenter 

Visualisering og foto har samme standpunkt og er orienteret mod nord. Visu-

aliseringen er set fra taget af Herlev Bymidtes sydlige ende og op mod gård-

rummet beliggende på 2. etage. Idet der bygges en etage oven på det eksi-

sterende butikscenters parkeringstag, vil gårdrummet, som ses på visualise-

ringen, ligge ca. 5 m højere end den eksisterende parkeringsplads, hvorfra 

fotografiet er taget.  

I forhold til den eksisterende situation, som er vist på fotografiet Figur 7-6 vi-

ser visualiseringen (Figur 7-7) et stort attraktivt grønt gårdrum, hvor bilerne 

er forsvundet til fordel for etablering af ophold og rekreative arealer for pro-

jektområdets beboere. En væsentlig højere og mere varieret randbebyggelse 

omkranser gårdrummet. 
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Figur 7-6 Standpunkt 1 – eksisterende forhold 

 

 
Figur 7-7 Visualisering af fremtidige forhold. Gårdrummet, som ses på visualiserin-
gen, kommer til at ligge ca. 5 m højere end den eksisterende parkeringsplads, hvorfra 
fotografiet er taget. 
 

 
En toetagers boligbebyggelse (i form af enten rækkehuse eller etageboliger) 
ligger mod vest langs gågaden (til venstre på Figur 7-7), opføres som bygnin-
ger i lette konstruktioner, da de opføres oven på eksisterende byggeri. De kan 
opføres i to etager fra gårdhavens niveau og bebyggelsen har en samlet høj-
de på 17 m over terræn. Rækkehusenes facader fremstår med variationer, 
som skabes gennem forskydninger og farve- og materialeskift. 
 
Etageboligbebyggelsens facader (til højre på Figur 7-7) fremstår som en ho-
mogen, sammenhængende bebyggelse, med varierende etageantal, faldende 
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mod nord, mod de eksisterende nabobebyggelser. For at skabe variation i 
etageboligbebyggelsen, får den mindst to knæk og alle boliger får egen altan, 
eller forhave. Facader fremstår varierede, gennem forskydninger, murdetaljer, 
farve- og/eller materialeskift. Facadehøjderne mod gårdrummet varierer fra 22 
m til 38 m. Etageantallet varierer fra 4 til 9, talt fra gårdrummets niveau, sva-
rende til etage 6-11 fra terræn. 
 
For at undgå skyggevirkninger på boligforeningen 3B’s eksisterende bebyg-
gelse er den nye etage ovenpå butikscentret trukket tilbage, se Figur 7-8. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7-8 Principsnit 

 
Den nye boligbebyggelse, der grænser op til gårdrummet, vil ikke give nogen 
miljøpåvirkning af den eksisterende situation internt i bebyggelsen, da al intern 
bebyggelse med udsyn til hinanden, er ny bebyggelse. Etablering af gårdrum, 
og de omsluttende boligbebyggelser, med levende facader og altaner ud mod 
gårdhaven, vil derimod medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i positiv 
retning. 
 
Det vurderes samlet at påvirkningen er væsentlig positiv i forhold til eksiste-
rende forhold. 
 
 
Standpunkt 2 Krydset mellem Herlev Ringvej og Herlev Bygade 
 
Fotografiet Figur 7-9 er taget med kig i sydvestlig retning og viser krydset mel-
lem Herlev Ringvej og Herlev Bygade. Ud mod krydset ligger ejendommen 
Herlev Ringgård (til højre i billedet), beliggende umiddelbart nord for Herlev 
Bymidte. Randzonen mod Herlev Bygade fremstår delvis grøn med træbe-
plantning. 
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Figur 7-9 Eksisterende forhold, krydset mellem Herlev Ringvej og Herlev Bygade, set 
mod sydvest. 

 
Visualiseringen (Figur 7-10) viser det nordøstlige hjørne, med Herlev Ringgård  
i forgrunden og Herlev Bymidte til venstre for den. Herlev Bymidte har detail-
handel i stueetagen og parkering på 1. etage, med en højde på 13 m over 
terræn. Den nye etageboligbebyggelse er trukket væk fra Herlev Ringvej, og 
kan ses bagerst midterst i visualiseringen). I den sydlige ende af bebyggelsen 
(yderst til venstre på visualiseringen) ses erhvervshuset, som den højeste 
bygning i Herlev Bymidte. Højden på erhvervsbygningen bliver 50 m + teknik. 
Den højere bebyggelse vil i et vist omfang kunne påvirke naboområderne med 
skygger. 
 
Facader ind mod Herlev Ringgård består af rampebebyggelse til Herlev By-
midtes parkeringsdæk. Denne facade bearbejdes således at rampebebyggel-
sen sløres. Dette sker gennem slørende facadematerialer såsom perforeret 
plademateriale og begrønning med klatreplanter. 
 
 
 



   

 
 

 

 

 

62 (133) 
 
MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 OG 

LOKALPLAN 104 SAMT MILJØKONSEKVENSVURDERING AF 

HERLEV BYMIDTE 

20. DECEMBER 2018 HERLEV KOMMUNE 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
Figur 7-10 Visualiseringen af det nye Herlev Bymidte fra samme standpunkt som foto 
på Figur 5-9. 

 
I forhold til den eksisterende situation viser visualiseringen en højere bebyg-
gelse ud mod Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade, med et andet arkitekto-
nisk udtryk end i dag. Desuden er den eksisterende træbeplantning langs 
Herlev Ringvej fjernet. Det vurderes samlet at påvirkningen er væsentlig i 
forhold til eksisterende forhold. 
 
Ifølge den arkitektoniske vurdering vil en markering af bebyggelsen for Herlev 
Bymidte med et nyt og tidssvarende arkitektonisk udtryk give Herlev Bymidte 
et tiltrængt løft og markere det nye center som et særligt sted i Herlev. I den 
bymæssige sammenhæng vurderes projektet således at kunne påvirke miljøet 
i området væsentligt i positiv retning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   

 
 

 

63 (133) 
 

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 OG LOKALPLAN 

104 SAMT MILJØKONSEKVENSVURDERING AF HERLEV BYMIDTE 

20. DECEMBER 2018 HERLEV KOMMUNE 

  

 

 

 

 

 

  

Standpunkt 3 Herlev Bygade – Stikvej til rampe til parkeringstaget 
 

 
Figur 7-11 Eksisterende forhold foto standpunkt 3 

 
Fotografiet Figur 7-11 er taget fra Herlev Bygade med kig ned ad stikvejen i 
sydlig retning, mod Herlev Bymidte. Det viser hjørnet af boligbebyggelsen, 
Herlev Ringgård, til venstre i billedet. Bag Ringgården skimtes, til venstre i 
fotoet, endnu en bygning med sadeltag, som er del af det eksisterende Herlev 
Bymidte Butikscenter. Til højre i billedet ses den eksisterende nabobebyggel-
se med fitnesscenter. 
 
I midten af billedet ses vejadgangen til varelevering og parkering for det nu-
værende butikscenter, som skimtes i baggrunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 

 

 

 

64 (133) 
 
MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 OG 

LOKALPLAN 104 SAMT MILJØKONSEKVENSVURDERING AF 

HERLEV BYMIDTE 

20. DECEMBER 2018 HERLEV KOMMUNE 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Figur 7-12 Visualisering fremtidige forhold, jf. foto standpunkt 3. 

 
Fremtidige forhold 
Til venstre i visualiseringen (Figur 7-12) ligger fortsat Herlev Ringgård, og til 
højre for den, vejadgangen ind til det nye Herlev Bymidtes varelevering, samt 
nedkørsel til parkeringskælder. Til højre i visualiseringen vises eksisterende 
fitnesscenter, som heller ikke berøres af projektet. Bagerst, midt for i billedet, 
ses etageboligbebyggelsen, beliggende oven på butikscenterets tag. Denne 
er i sin højde nedtrappet mod Herlev Ringgård, fitnesscenteret samt en almen 
boligbebyggelse (Boligforeningen 3B), der på illustrationen er skjult af fitness-
centeret, til højre i billedet. Til venstre på illustrationen ses en bagvedliggende, 
høj etagebebyggelse, i form af erhvervshuset, som er den højeste bygning på 
12 etager.  
 
I forhold til fitnesscentret vurderes øgningen af højden på bebyggelsen i Her-
lev Bymidte at medføre en ubetydelig påvirkning af de visuelle forhold, da 
fitnesscenteret ikke får udsigt til Herlev Bymidte, men har udsigt til Herlev 
Ringgård.  
 
For at undgå skyggevirkninger på 3B’s eksisterende bebyggelse er den nye 
etage ovenpå butikscentret trukket tilbage. 
 
I forhold til Herlev Ringgård vil den øgede bebyggelseshøjde medføre en væ-
sentlig påvirkning af det bymæssige miljø. Dette afbødes ved at nedtrappe 
bebyggelsens etageantal mod Herlev Ringgård. Bebyggelsen ind mod Herlev 
Ringgård består af rampebebyggelse til parkeringsdæk. Facaden skal derfor 
bearbejdes, så det primære kig til facaden ikke består af kørerampe, men en 
sløring af rampebebyggelsen. Dette sker gennem slørende facadematerialer 
såsom perforeret plademateriale og begrønning med klatreplanter. 
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I forhold til den eksisterende situation, som vist på fotografiet, viser visualise-
ringen en højere og tættere bebyggelse beliggende i baggrunden med et æn-
dret arkitektonisk udtryk. Samlet set vurderes påvirkningen at være væsentlig. 
 
Standpunkt 4 – Gågaden, Herlev Torv 
 

Figur 7-13 Eksisterende forhold på Herlev Torv i gågaden 

 
Fotografiet (Figur 7-13) er taget fra gågaden, Herlev Torv, med kig i sydlig 
retning mod torvedannelsen. Billedet viser torvet i forgrunden med indgangen 
til Herlev Bymidte Butikscenter i hjørnet mellem centerbebyggelsen (i midten 
af billedet) og Boligforeningen 3Bs bebyggelse (til venstre i billedet). Til højre i 
billedet ses gågaden, der løber sydover mod Herlev Hovedgade. De eksiste-
rende bebyggelser omkring torvet og langs gågaden er 2-3 etager høje og 
fremstår i tegl, beton, pladematerialer og glas. Langs den sydlige del af gåga-
den ligger de eksisterende butikker tilbagetrukket fra gaden under en arkade, 
der anes bagerst i billedet, ca. midt for.  
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Fremtidige forhold 
 

 
 

Figur 7-14 Fremtidige forhold ved torveområdet i gågaden 

 
Visualiseringen (Figur 7-14) illustrerer projektet for Herlev Bymidtes udform-
ning. Til venstre i visualiseringen ses den nordvestlige del af den nye center-
bebyggelse ud mod torveområdet på gågaden. I højre side ses den eksiste-
rende bebyggelse vest for gågaden. Overfor (i midten af illustrationen) ses 
Herlev Bymidte, der mod Herlev Torv har butikker i stueetagen og erhverv på 
1. etage. Bebyggelsens højde er 11 m over terræn. 
 
I 2. etages højde etableres boligbebyggelse i form af enten rækkehuse eller 
etageboliger i 2 etager med haver ud mod gågaden. Bebyggelsens højde er 
17 m over terræn. Boligbebyggelsen trækkes tilbage fra de underliggende 
facader for at mindske bebyggelsens skala, set fra gågaden, og for at skabe 
vestvendte opholdsarealer til rækkehusboligerne. Butiksfacader i stueetagen 
mod Herlev Torv trækkes om muligt ud til 1. etages facadelinje og arka-
den/søjlegangen fjernes og inddrages til butiksareal, så stueetagens facade 
flugter med facaden på 1. etage. Det tilstræbes at butiksfacaderne i stueeta-
gen fremstår åbne og transparente ud mod gågaden. Erhvervsetagen oven-
over vil derimod fremstå mindre åben end butiksfacaderne, men får stadig et 
let, arkitektonisk udtryk. 
  
Det ses af visualiseringen at der i de fremtidige forhold vil være en højere og 
mere massiv bygningsmasse på torvet som, i modsætning til de nuværende 
bygninger, vil være højere end de eksisterende træer på torvet. Der vil blive 
mindre udsyn til himlen under de nye forhold og oplevelsen vil sandsynligvis 
være et mere lukket/intimt torverum end det nuværende. Påvirkningen ved 
de projekterede forhold vurderes at være væsentlig. 
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Standpunkt 5 – den sydlige ende af gågaden ved Herlev Torv 
 
Eksisterende forhold 
 

 
Figur 7-15 Eksisterende forhold ved den sydlige ende af gågaden ved Herlev Torv 

 
 
Fotografiet Figur 7-15 viser den sydlige ende af gågaden, Herlev Torv, set 
mod nord. Til højre i fotografiet ses det eksisterende centers buede facade-
parti, som fremstår med en solafskærmning i metal-lameller. I forgrunden ses 
nedgangen til en fodgængertunnel under Herlev Hovedgade. I baggrunden 
anes den del af centerbebyggelsen, der har tilbagetrukne butikker under en 
arkade. Det eksisterende center er to etager højt ud mod gågaden, mens de 
modstående bebyggelser, vest for gågaden, er 1-3 etager høje. Centerbyg-
ningerne langs gågaden fremstår i tegl, beton, pladematerialer, metal og glas. 
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Fremtidige forhold 

 
Figur 7-16 Fremtidige forhold i den sydlige ende af gågaden ved Herlev Torv 

 
Til højre i visualiseringen, Figur 7-16, vises den sydvestlige del af den nye 
centerbebyggelse ud mod gågaden. Til venstre vises den eksisterende be-
byggelse vest for gågaden. Det nye center har butikker i stueetagen og er-
hverv på 1. etage ud mod gågaden. Ved centerets sydvestlige hjørne etable-
res en trappe op langs den buede facade til taget af centeret. På 2. etage 
etableres boliger i form af rækkehuse eller etageboliger i to etager med haver 
ud mod gågaden.  
 
I forhold til den eksisterende situation, som vist på fotografiet viser visualise-
ringen en højere bebyggelse med et andet arkitektonisk udtryk. Arka-
den/søjlegangen kan med realisering af hovedalternativet fjernes og butiksfa-
cader langs gågaden trækkes frem, så de flugter med facader på 1. etage. 
Facader på stueetager vil fortsat fremstå med en høj grad af transparens for 
at understøtte handelslivet i gågaden. Der er rækkehuse på toppen af center-
bebyggelsen, hvilket giver mulighed for variation og liv i facader ud mod gå-
gaden. 
Det eksisterende centers buede facadeparti, som fremstår med en solaf-
skærmning i metal-lameller, forbliver uændret. 
 
I forhold til den eksisterende bebyggelse langs gågaden vurderes øgningen af 
højden på bebyggelsen at medføre en moderat påvirkning af de visuelle 
forhold for de eksisterende butikker og boliger vest for gaden. Afbødende 
tiltag i forhold til miljøpåvirkningen indarbejdes i hovedalternativet i form af 
tilbagetrækning af de øvre to etager med rækkehuse/etageboliger. Ved tilba-
getrækningen af de to nye etager med rækkehuse mindskes miljøpåvirknin-
gen af de nuværende bymæssige forhold i gågaden. 
 
Boliger og en mere åben facade ud mod gågaden vil skabe mere liv og øget 
tryghed i gågaden samtidig med at en høj kvalitet i arkitektur og materialevalg 
vil give et kvalitativt løft til byrummet. I den bymæssige sammenhæng vurde-
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res hovedalternativet således at kunne påvirke miljøet i området væsentligt i 
positiv retning.  
 
I forhold til den eksisterende bebyggelse langs gågaden vurderes øgningen af 
højden på bebyggelsen at medføre en lille til moderat påvirkning af de visu-
elle forhold for de eksisterende butikker og boliger vest for gaden. 
 
Standpunkt 6 - Krydset mellem Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej 
 
Eksisterende forhold 
 
Fotografiet (Figur 7-17) viser det eksisterende centers sydøstlige hjørne ud 
mod krydset mellem Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej. Billedet er taget 
med kig i nordvestlig retning. Det eksisterende center er 3 etager højt ud mod 
krydset med en delvist eksponeret kælderetage. Fra gadeplan er der på hjør-
net, ud mod krydset, trapper op til en plint ved centerets stueplanniveau. Ud 
mod de to store gader fremstår centeret indadvendt og med lukkede facader i 
tegl og beton. Den sydlige del af centeret har fladt tag (midt i billedet), mens 
den nordligste del af centerbebyggelsen langs Herlev Ringvej har sadeltag (til 
højre i billedet).  
 

Figur 7-17 Eksisterende forhold. Facader ud mod Herlev Bygade og Herlev Ringvej  

 
Fremtidige forhold 
Visualiseringen (Figur 7-18) viser den nye centerbebyggelse med erhvervshu-
set i front. Erhvervshuset etableres med 12 etager og er højere end resten af 
bebyggelsen. 
 
Erhvervshuset vil fremstå i et arkitektonisk let, transparent udtryk, med en 
tydelig horisontal og vertikal opdeling. Der vil være en dobbelthøj åbning i 
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facaden ved indgangspartiet, så der skabes en transparent og imødekom-
mende ankomst til erhvervshuset, som også bliver det øvrige Herlev Bymidtes 
hovedindgang. Indgangspartiet inviterer forbipasserende indenfor, både visu-
elt og fysisk, ved bl.a. at trække belægningen uden for ind i erhvervshuset. 
Indenfor dannes der derved et byrum, som hænger sammen med fodgænger-
arealet uden for. Det indendørs byrum har opholdsmuligheder, hvor man kan 
sidde afskærmet fra trafik og trafikstøj indenfor centrets åbningstid, men sta-
dig betragte bylivet, som foregår ude på gaden. 
 
Bebyggelsen mod Herlev Ringvej vil danne facade til en dagligvarebutik. Vari-
ationer i facaden vil sikre en nedskalering af denne, så det bliver et behageligt 
sted at passere forbi som fodgænger langs Herlev Ringvej. Nedskalering sker 
gennem opbrydningen af facaden vertikalt med facadevariationer. Dette vil 
ske gennem murdetaljer, relief, skiltning, farveskift, klatrebeplantning og lig-
nende. Hvor det er muligt, vil der også blive arbejdet med transparens i faca-
den. 
 
Facader ud mod Herlev Hovedgade vil bl.a. bestå af stue- og 1. etage, der 
overordnet beholder eksisterende facader. Enkelte nye vinduesåbninger vil 
forny facadeudtrykket og åbne den mere op. 2. etage bygges ovenpå den 
eksisterende bygning og vil derfor blive opført i en let konstruktion med et 
åbent og transparent arkitektonisk udtryk. 
 

  
 
Figur 7-18 Fremtidige forhold i krydset mellem Herlev Bygade og Herlev Ringvej. 

 
Bebyggelsen mod Herlev Ringvej vil fungere som indgang for en dagligvare-
butik. Ud over indgangen vil facaden kun have få åbninger.  
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I forhold til den eksisterende situation viser visualiseringen en væsentligt høje-
re bebyggelse med et helt andet arkitektonisk udtryk. I den nye centerbebyg-
gelse er stueetagen trukket længere ned mod gadeniveau i forhold til eksiste-
rende situation. Påvirkningen vurderes at være væsentlig. 
 

7.4. Samlet vurdering 

Miljøpåvirkningen af hovedalternativet ud mod de to store gader vurderes at 
være væsentlig. Variation i facaderne og helt eller delvist åbne stueetager vil 
sørge for mere liv og øget tryghed i byrummene omkring bebyggelsen. Sig-
nalværdi, høj arkitektonisk kvalitet og gode materialer vurderes at give et kva-
litativt løft til området. I den bymæssige sammenhæng vurderes hovedalterna-
tivet således at kunne påvirke miljøet i området væsentligt i positiv retning. 

7.5. Afværgeforanstaltninger  

Byggepladsplanen skal organiseres, så der opstår mindst mulige visuelle ge-
ner i anlægsfasen for områdets beboere og øvrige brugere i form af afskærm-
ning. 
 
Følgende afværgeforanstaltninger er indarbejdet i lokalplanen: 
 

 Boligbebyggelser varieres i deres arkitektur, så der skabes et interes-
sant miljø i samspil med boligernes gårdhave på 2. etage. Dette kan 
ske gennem forskydninger, karnapper, altaner, vinduer og døre mm. 
samt varierede materialer, former, farveskalaer og forskellige place-
ringer og størrelser af vinduer. 

 

 Der er fokus på at facader ud til gadeplan skal relatere sig til den 
menneskelige skala, gennem facadebearbejdning, facadeåbninger og 
lignende. 
 

 Nye åbninger i eksisterende butiksfacader forholder sig til den enkelte 
butik bagved. 

 

 Det markante hjørne på Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej fremstår 
som et arkitektonisk pejlemærke. 

 

 Der arbejdes med en særegen arkitektur og en stærk markering af 
hjørnet både i materialer, arkitektur og oplevelse. 

 

7.6. Mangler ved miljøvurderingen 

Der vurderes ikke at være mangler ved miljøvurdering af projektets visuelle 
påvirkninger. 
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8. Miljøvurdering af trafik i driftsfasen  

I dette afsnit redegøres for projektets trafikale påvirkninger i driftsfasen, dvs. 
når det nye Herlev Bymidte står færdigt. Beskrivelser og vurderinger er base-
ret på notatet: Herlev Bymidte. Bidrag til VVM. De trafikale konsekvenser. 
Viatrafik, 13. december 2018. Alle figurer og beregninger i dette kapitel er fra 
notatet. 
 
Det nye Herlev Bymidte er beregnet til at genere i alt 7.135 køretøjer på et 
hverdagsdøgn (HDT). Det er en stigning pa 2.335 køretøjer fra 4.800 køretø-
jer i dag (2018). 
 
Det nye Herlev Bymidte vil primært blive vejbetjent ad Stikvejen fra Herlev 
Bygade. Krydset forventes signalreguleret som en del af Hovedforslaget, al-
ternativt udformet som en minirundkørsel eller fastholdt som et vigepligts-
kryds. 
 
I krydset Herlev Ringvej/Herlev Bygade etableres længere svingbaner på Her-
lev Bygade. Herudover opretholdes den nuværende sekundære indkørsel til 
parkeringskælderen ad stikvejen ved Herlev Kirkeved terrænparkeringen på 
vestsiden af centeret. 
 
I dag er der omkring 530 p-pladser i tilknytning til Herlev Bymidte. I det plan-
lagte projekt for Herlev Bymidte, etableres p-pladser i henhold til Herlev 
Kommunes parkeringsnorm.  Ved et fuldt udnyttet projekt viser p-normen et 
behov  
for 587 p-pladser. Det præcise antal parkeringspladser fastlægges i den  
efterfølgende detailprojektering, når det endelige byggeri er fastlagt. 
 
Ved beregning af antal cykelparkeringspladser er der taget udgangspunkt i de 
anbefalede normer fra Cykelparkeringshåndbogen (udgivet af Dansk Cyklist 
Forbund). Cykelparkering for boliger (2 styk) disponeres i kælder og på 2. sal.  

 
Varelevering planlægges med ind- og udkørsel via Herlev Bygade. Der udfor-
mes en varegård, hvor lastbiler kan vende og bakke. Varegården vil være 
sikker i forhold til lette trafikanter, da disse ikke har adgang eller ærinde i går-
den, udover et fortov langs vejen. 

8.1. Metode 

Årsdøgnstrafikken er et gennemsnit af trafikmængden pr. døgn opgjort over 
hele året, dvs. 1/365 del af den samlede årstrafik. ÅDT anvendes som et 
sammenfattende mål for trafikmængden på en given lokalitet og bruges bl.a. 
til beregning af trafikstøj. 
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Hverdagsdøgnstrafik (HDT eller HVDT) er den gennemsnitlige trafik i et hver-
dagsdøgn uden for sommermånederne (juni, juli og august), og er et udtryk for 
den trafikmængde, der kører på vejene på hverdage. 
 
Kortlægningen af de eksisterende trafikale forhold i området omkring Herlev 
Bymidte er beskrevet ved hjalp af gennemførte trafiktællinger i området i 
marts 2016. Nogle af snittællingerne er også foretaget i 2018, mens der for de 
øvrige er foretaget en fremskrivning af tællingerne til 2018 ved hjælp af Ho-
vedstadens Letbanes OTM-beregning. 
 
OTM-modellen er en trafikmodel for hovedstadsområdet, der omfatter både 
den kollektive trafik og bil-, cykel- og gangtrafikken. Den er blandt andet be-
nyttet til at vurdere konsekvenserne af etablering af en letbane langs Ring 3. 

 
 

 
Figur 8-1 Trafiktællinger antal køretøjer på hverdage HDT (2015, 2016 og 2018). 

 
Den fremtidige afvikling af biltrafikken er analyseret ved hjælp af en trafiksimu-
leringsmodel i simuleringsprogrammet PTV Vissim. 
 
Spidstimetrafikken på hverdage (morgen- eller eftermiddag) og lørdage, er de 
to tidsperioder der anvendes i de trafikale vurderinger. Disse timetrafikker 
bruges i Vissim-beregninger til at vurdere kødannelser og forsinkelser i vejnet-
tet omkring Herlev bymidte. 
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Simuleringerne bruges til at beskrive trafikafviklingen af den estimerede frem-
tidige trafik og dermed behovet for afværgeforanstaltninger i form af krydsud-
bygninger, signalreguleringer mv. I trafiksimuleringerne sammenlignes den 
fremtidige forventede trafikafvikling i hovedprojektet med tilsvarende 0-
alternativ og dagens forhold. 
 
Der er foretaget trafiksimuleringer af følgende scenarier: 
 

 2018 Basis 

 2021 0-alternativ (uden letbane) 

 2021 Hovedforslag (uden letbane) 

 2025 0-alternativ (med letbane) 

 2025 Hovedforslag (med letbane) 
 
 
Der er foretaget både modelberegninger ved projektet Herlev Bymidtes ibrug-
tagning i 2021 (butiksdelen) og ved letbanens åbning som forventes at blive i 
2025. 

8.2. Eksisterende forhold 

Butikscenteret Herlev Bymidte ligger nordvest for krydset Herlev 
Ringvej/Herlev Hovedgade i Herlev Kommune. Vest for Herlev Bymidte ligger 
gågaden Herlev Torv, syd for Herlev Bymidte ligger Bangs Torv og mod nord 
ligger Herlev Bygade. 
 
Herlev Bymidte indeholder en dagligvarebutik (Føtex) på ca. 4.700 m

2
 og ca. 

25 specialbutikker.  
 
Det eksisterende Herlev Bymidte er beregnet til at genere i alt 4.800 køretøjer 
på et hverdagsdøgn i dag. 
 
I dag er der omkring 530 p-pladser i tilknytning til Herlev Bymidte. 
 

 Herlev Ringvej 8.2.1.

Herlev Ringvej (også benævnt Ring 3) er en 4-sporet trafikvej med en tilladt 
hastighedsgrænse på 70 km/h. Trafikken er talt i 2016 og årsdøgntrafikken er 
opgjort til omkring 30.000 køretøjer/døgn ud for Herlev Bymidte. Til sammen-
ligning er hverdagsdøgntrafikken 32.400 køretøjer/døgn. Trafikken er ikke talt i 
2018, men er vurderet til at være steget med ca. 700 køretøjer på et hver-
dagsdøgn.  
 
Langs vejen er der på strækningen mellem Herlev Hovedgade og Herlev By-
gade etageejendomme med en blanding af boliger og butikker. 
 
De to kørselsretninger er adskilt af en midterrabat med autoværn. På stræk-
ningen er der udover ligeud-spor, lange højre- og venstresvingsspor for kryd-
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sene ved Herlev Hovedgade og Herlev Bygade. Det betyder, at der reelt er op 
til 5-7 kørespor pa Herlev Ringvej på strækningen mellem Herlev Hovedgade 
og Herlev Bygade. 
 
Krydsene ved Herlev Hovedgade/Herlev Bygade og Herlev Hovedgade/Herlev 
Ringvej er signalreguleret med alle svingbevægelser tilladt. 
 
Ved Herlev Bymidte er der en fodgængertunnel under Herlev Ringvej, som 
forbinder Herlev Bymidte med butikkerne og boliger på østsiden af Herlev 
Ringvej. Der er enkeltrettede cykelstier og fortove i begge sider af Herlev 
Ringvej, og der er parkeringsforbud langs Herlev Ringvej. 
 
Vejens udformning svarer godt til vejens nuværende funktion i forhold til den 
gennemkørende trafik, men den udgør en barriere mellem Herlev Bymidte og 
boligområderne øst for Herlev Ringvej på trods af stitunnellen. 
 

 Herlev Hovedgade 8.2.2.

Herlev Hovedgade er en 4-sporet trafikvej med en tilladt hastighedsgrænse på 
60 km/h. I 2018 er der talt en hverdagsdøgntrafik pa ca. 20.200 køretøjer og 
en årsdøgntrafik på ca. 18.400 køretøjer ud for Stumpedal. 
 
Langs vejen er der på strækningen mellem Herlev Ringvej og Herlev 
Bygade/Engløbet etageejendomme med en blanding af boliger og butikker. I 
den østlige ende ligger Herlev Bymidte og gågaden Herlev Torv på nordsiden, 
mens Bangs Torv ligger på sydsiden. 
 
De to kørselsretninger er adskilt af en midterrabat i græs, hvor der mellem 
Herlev Ringvej og Stumpedal, herunder ud for gågaden Herlev Torv/Herlev 
Bymidte/Bangs Torv, er opsat hegn i midterrabatten. Vest for Stumpedal af-
sluttes hegnet, hvilket betyder, at fodgængere krydser vejen i niveau. Ved 
Bangs Torv er der en fodgangertunnel under Herlev Hovedgade, som forbin-
der Herlev Bymidte/Herlev Torv med Bangs Torv/Gåseholmvej. 
 
Krydsene ved Herlev Hovedgade/Herlev Bygade/Engløbet og Herlev Hoved-
gade/Herlev Ringvej er signalregulerede med alle svingbevægelser tilladt. Der 
er fodgængerfelter i alle ben. Krydset Herlev Hovedgade/Stumpedal er vige-
pligtsreguleret og tillader kun højresving ved indkørsel og højresving ved ud-
kørsel. Derudover er der mellem Stumpedal og Herlev Ringvej ind- og udkør-
sel til Bangs Torv – her også kun med mulighed for højresving ved ind- og 
udkørsel. 

 
Der er enkeltrettede cykelstier og fortove i begge sider af Herlev Hovedgade. 
Der er pt. ved at blive anlagt busbaner langs Herlev Hovedgade i vejens syd-
side på strækningen mellem Engløbet og Herlev Ringvej og i vejens nordside 
mellem Stationsalléen og Herlev Ringvej. 
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Vejens udformning svarer godt til vejens nuværende funktion, i forhold til den 
gennemkørende trafik. Vejen udgør, på trods af stitunnellen, en barriere mel-
lem Herlev Bymidte/Herlev Torv på nordsiden og Bangs Torv/Gåseholmvej på 
sydsiden. 
 

 Herlev Bygade 8.2.3.

Herlev Bygade er en 2-sporet lokal fordelingsvej med en tilladt hastigheds-
grænse på 50 km/h. I 2018 er trafikken talt på Herlev Bygade mellem Kobber-
vej og Stikvejen med adgang til Herlev Bymidte til en årsdøgntrafik til ca. 
5.900 køretøjer og en hverdagsdøgntrafik på ca. 6.700 køretøjer. Til sammen-
ligning blev der i 2016 på samme sted talt ca. 6.200 køretøjer i årsdøgntrafik 
og ca. 6.700 køretøjer i hverdagsdøgntrafik. 
 
Herlev Bygade strækker sig fra Herlev Ringvej i øst til Herlev Hovedgade i 
vest/syd. De to kryds Herlev Ringvej/Herlev Bygade og Herlev Hoved–
gade/Herlev Bygade/Engløbet er signalregulerede. Gågaden Herlev Torv 
krydser Herlev Bygade i et bredt fodgængerfelt (ikke signalreguleret).  
 
Fra Herlev Bygade er der adgang til Herlev Bymidte og deres kælder- og tag-
parkering. Langs vejen er der etageejendomme med en blanding af boliger og 
butikker. Af særlige funktioner langs vejen kan udover en række butikker og 
restauranter nævnes Herlev Rådhus, Herlev Bibliotek og Politi. Derudover 
ligger Herlev Kirke og Byparken ud til Herlev Bygade. 
 
Midt på strækningen er der et signalreguleret T-kryds, Herlev Byga-
de/Herlevgårdsvej. Der er fodgængerfelter i det vestlige og nordlige ben. I 
vejens vestlige ende har vejen et 90 graders sving med vigepligt fra syd. I 
dette kryds er der fodgængerfelter på syd- og østsiden. 

 
I den vestlige ende af Herlev Bygade er årsdøgnstrafikken opgjort i 2016 til 
omkring 3.500 køretøjer/døgn og hverdagsdøgnstrafikken opgjort til omkring 
4.000 køretøjer/døgn. Trafikken er ikke opgjort i 2018, men der forventes ikke 
at være sket en afgørende trafikændring.  
  
Der er enkeltrettede cykelstier og fortov i begge sider af Herlev Bygade. Cy-
kelstier og fortov er på en stor del af strækningen adskilt af et beplantnings-
bælte. Der er enkelte parkeringspladser langs vejen og adgang til flere større 
parkeringspladser tilbagetrukket fra vejen – ikke mindst ved Herlev Bymidte 
(ca. 530 p-pladser).  
 
Herlev Bygades udformning, hvor en stor del er belagt med chaussésten (vest 
for vejforbindelse til Herlev Bymidte), virker til tider som en travl handelsgade 
med op til 8.400 køretøjer på et hverdagsdøgn øst for Kobbervej tæt ved Her-
lev Ringvej, jf. tælling i 2016. Belægningen og fodgængerfelterne er med til at 
sikre et lavt hastighedsniveau og mindske vejens barrierevirkning.  
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Figur 8-2 Herlev Bygade ved Herlev Torv, set mod øst. 

 

 Adgangsforhold 8.2.4.

Der er følgende adgangsveje til Herlev Bymidte: 
 

1. Den primære vejadgang fra nord, Stikvejen, der giver adgang til par-
keringskælderen, tagparkeringen og varegården. Der er mulighed for 
både ind- og udkørsel her. I dag afvikles ca. 98 % af trafikken til/fra 
Herlev Bymidte ad den primære vejadgang. 

2. En sekundær indkørsel via stikvej ved Herlev kirke. Det er kun muligt 
at foretage indkørsel her. Udkørsel sker via Stikvejen. I dag har den 
sekundære adgang mindre betydning idet den kun afvikler ca. 2 % af 
trafikken til/fra Herlev Bymidte. 
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Figur 8-3 Adgangsveje for kørende trafik fra Herlev Bygade til Herlev Bymidte. Mod 
vest ses adgangsvejen langs kirken og mod øst adgangsvejen fra Stikvej til Herlev 
Bygade. 

 
Adgangen til det eksisterende butikscenter Herlev Bymidte sker i dag primært 
fra Herlev Bygade i et vigepligtsreguleret kryds ved Stikvejen. Der er kanalise-
ringsbaner fra Herlev Bygade i form af en venstresvigsbane og fra Herlev 
Bymidte i form af både separate højre- og venstresvingsbaner. 
 
I krydset er der et fodgængerfelt langs Herlev Bygade. Fodgængerfeltet er 
trukket lidt tilbage, så der kan holde en personbil foran fodgængerfeltet. 
 

 Varetrafik 8.2.5.

Varetrafikken til Herlev Bymidte sker ad Herlev Bygade og Stikvejen.  
 
Ud fra de gennemførte trafiktællinger er varetrafikken opgjort til 37 køretøjer 
på en hverdag kl. 7-18. Antallet af kassevogne/lastbiler/sættevogne til/fra Her-
lev Bymidte blev talt til 74 ture (37 ture til og 37 ture fra Herlev Bymidte). Tra-
fikken fordelte sig på 6 sættevogne, 9 lastbiler og 22 kassevogne (under 3,5 
tons). Samlet set svarer det til 15 køretøjer over 3,5 tons og 22 køretøjer un-
der 3,5 tons hver vej.  
 
Varetrafikken med køretøjer over 3,5 tons (sættevogne og lastbiler) skete 
primært i tidsrummet kl. 7-10 mens den øvrige varetrafik fordelte sig over hele 
dagen. Ved tællingen fordelte varetrafikken sig både mod øst og vest.  
 
I morgenspidstimen kl. 7:30-8:30 på hverdage, blev der registreret i alt 12 
køretøjer i forbindelse med varelevering fordelt på fem indkørende og syv 
udkørende. Trafikken fordelte sig på følgende køretøjstyper (indkøren-
de/udkørende): 
 

 2/2 sættevogne 

 0/1 lastbiler 

 3/4 kassevogne 
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I eftermiddagsspidstimen kl. 15:15-16:15 på hverdage blev der på tælledagen 
ikke registreret køretøjer over 3,5 tons (sættevogne eller lastbiler) – men en 
enkelt indkørende kassevogn under 3,5 tons. Om lørdagen blev der i spidsti-
men registreret én lastbil. 
 
 

 Parkering 8.2.6.

Parkeringen til det eksisterende butikscenter Herlev Bymidte består primært af 
en parkeringskælder og tagparkering samt lidt parkering i forbindelse med 
varegården. Samlet set er der ca. 530 p-pladser fordelt i kælder, tag og i om-
rådet omkring varegården. Det er gratis parkering uden tidsrestriktioner, dog 
er parkeringskælderen kun åben alle dage kl. 7-21 og aflåst uden for disse 
tidsrum mens tagparkeringen kun er åben i centerets åbningstider. 
 

 
Figur 8-4 Eksisterende parkering ved Herlev Bymidte. 
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Derudover er der i området omkring butikscenteret Herlev Bymidte parke-
ringspladser i tilknytning til Herlev Bygade. På stikvejen ved Herlev Kirke er 
der ca. 100 parkeringspladser inkl. vendeplads (syd for den eksisterende 
rampe til p-kælder). Disse pladser betjener formentlig både butikkerne i gåga-
den og Herlev Bymidte. Her er der også gratis parkering, generelt med en 
tidsrestriktion på 3 timer. Ud af de 100 p-pladser er der ca. 30 p-pladser (pri-
vate) syd for rampen til p-kælderen. 
 
Parkeringsregistreringer på hverdage og lørdage viser at for Herlev Bymidte 
(kælder, tag og varegård) er den maksimale parkeringsbelægning ca. 50 % 
mens Herlev Torv (terræn) typisk er fuldt belagt. 
 

 Stier 8.2.7.

Hovedstierne i området omfatter cykelstier og fortove langs de overordnede 
veje. Der er enkeltrettede cykelstier og fortove langs Herlev Hovedgade, Her-
lev Ringvej og Herlev Bygade. Ud over stierne langs trafikvejene har Herlev 
Kommune et hovedstisystem, som hidtil har været benævnt med forskellige 
farver. De forbinder lokalområder i Herlev, som et transportbånd mellem bo-
ligområder, skoler og institutioner, Bymidten, Herlev Hospital og Herlev Stati-
on. Omkring butikscenteret Herlev Bymidte løber der tre ruter: blå, orange og 
rød. Disse og de øvrige stier ses på følgende Figur 8-5.  
 

 
Figur 8-5 Hovedstier i nærområdet – se tekst herunder. 
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Den Røde Sti løber mellem Sortemosevej ved Hækmosen og Herlev Bymidte. 
Den passerer Skinderskovhallen, Hjortespringbadet, Herlev Stadion og Linde-
højskolen.  
 
Den Blå Sti giver forbindelse fra Gråpilevej i Hjortespringkilen via Herlev By-
midte til Herlev Station. Den passerer Kildegårdskolen Øst, Hjortespringkolle-
giet og Herlev Hospital.  
 
Den Orange Sti løber fra den nord-sydgående regionalsti 62 langs Kagså ved 
grænsen til Gladsaxe Kommune via Bymidten til Sømosen og Ballerup Kom-
mune, hvor den støder til Regionalstien 65, der løber mellem Ejby og Hjorte-
springkilen. Stien passerer Elverhøjen Skole, Herlev Rådhus, Højbjerggård og 
Herlev Gymnasium. Fra Sømosen er der desuden stiforbindelse til DTU Balle-
rup Campus. 
 

 
Figur 8-6 Overordnede stiforbindelser ved Herlev. 

 
Det er både en stitunnel under Herlev Hovedgade og en under Herlev Ringvej 
med forbindelse til butikscenteret Herlev Bymidte og gågaden Herlev Torv. 
Hermed har fodgængerne mulighed for at krydse de trafikerede veje sikkert.  
 
Krydsning af Herlev Hovedgade sker også ureguleret i niveau, hvor trådheg-
net i midterrabatten slutter. Her benyttes midterrabat som støttepunkt. 
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De store kryds Herlev Ringvej/Herlev Hovedgade, Herlev Ringvej/Herlev By-
gade, Herlev Hovedgade/Engløbet/Herlev Bygade er alle forsynet med fod-
gængerfelter i alle krydsenes ben. 
 
Cykelparkeringen til butikscenteret Herlev Bymidte er placeret på gågaden 
Herlev Torv bl.a. ved indgangen midt på gågaden og ved den sydvestlige 
indgang ud mod Herlev Hovedgade. Derudover er der cykelparkering ved 
Herlev Ringvej, formentlig primært rettet mod kollektiv rejsende langs Herlev 
Ringvej. 
 

 Kollektiv trafik 8.2.8.

Den kollektive trafik omfatter i dag primært rutebusser. Der er stoppesteder ud 
for butikscenteret Herlev Bymidte på både Herlev Ringvej og Herlev Hoved-
gade.  
 
Der er pt. ved at blive anlagt busbaner langs Herlev Hovedgade i vejens syd-
siden på strækningen mellem Engløbet og Herlev Ringvej og i vejens nordside 
mellem Stationsalleen og Herlev Ringvej. 
 
Busbetjeningen ved Herlev Bymidte er opgjort pr. juli 2018. Samlet set er der 
fra Herlev Ringvej ca. 20 afgange i hver retning i timen på en hverdagsefter-
middag og ca. 10 afgange i hver retning i timen på en lørdag.  
 
På Herlev Hovedgade er der samlet set 10-15 afgange i hver retning i timen 
på en hverdagseftermiddag mens der er ca. 10 afgange i hver retning i timen 
på en lørdag. 
 
Herlev Ringvej (ud for Herlev Bymidte) 

 Rute 161 (stopper syd for Herlev Hovedgade og på Herlev Hovedga-
de øst for Herlev Ringvej) kører mellem Lyngby st. og Rødovre st. 
Busserne kører to gange i timen i dagtimerne på hverdage og lørdage 
i dagtimerne. I de øvrige tidsrum og på søn- og helligdage kører den 
én gang i timen. 

 
 Rute 30E kører mellem DTU (Lyngby) og Ishøj st. i begge retningerne. 

Busserne kører seks gange i timen i myldretiden og tre gange i timen i 
øvrigt. Kører kun på hverdage. 
 

 Rute 300S kører mellem Gl. Holte og Ishøj st. med ca. 5 minutters in-
terval i myldretiden og 10 minutters interval i øvrigt på hverdage. Lør-
dage kører den med 10 minutters interval i dagtimerne, mens den om 
aftenen og på søn- og helligdage kører den med 20 minutters interval. 
 

 Rute 5C kører mellem Herlev Hospital og Københavns Lufthavn. Den 
kører med 4-10 minutters interval på hverdage og lørdage i dagti-
merne og seks gange i timen om aftenen. På søn- og helligdage kører 
den med 10-11 minutters interval og tre gange i timen om aftenen. 
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Rute 5C kører ca. en gang i timen på hverdagsnætter og to gange i 
timen på nætter i weekender. 

 
Herlev Hovedgade (ud for Herlev Bymidte) 

 Rute 155 kører mellem Herlev st. og Herlev st. over Meterbuen mv. i 
en retning om morgen og modsat retning om eftermiddagen. Bussen 
kører kun i myldretiden på hverdage med 20 minutters interval.  
 

 Rute 165 kører mellem Herlev st. og Gladsaxe Trafikplads. Busserne 
kører tre gange i timen i morgenmyldretiden på hverdage og to gange 
i timen i løbet af dagen og på lørdage, søn- og helligdage. Bussen 
standser også på Herlev Bygade ved Herlev Vænge. 
 

 Rute 167/168 kører mellem Herlev st. og Herlev st. over Kildegårdsko-
len mv. Rute 167 og 168 kører samme rute blot modsat retning. Bus-
serne kører med tre afgange i timen det meste af dagen på hverdage. 
Om aftenen og på lørdage, søn- og helligdage kører den med to af-
gange i timen. Bussen standser også på Herlev Bygade ved Herlev 
Vænge.  

 Rute 350S kører mellem Dragør Stationsplan og Ballerup st. (ca. 
halvdelen af busserne på linjen kører dog kun mellem Husum Torv og 
Sundbyvester Plads). Busserne kører ved Herlev Bymidte ca. 10 gan-
ge i timen i myldretiden på hverdage. Uden for myldretiden kører bus-
serne 8-9 gange i timen i dagtimerne. Lørdag i dagtimerne kører den 
fire gange i timen. Om aftenen og søn- og helligdage kører busserne 
tre gange i timen. 

 Rute 5C kører to gange i timen i alle ugens nætter. 
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Figur 8-7 Området ved butikscentret Herlev Bymidte med buslinjer (orange), stoppe-
steder (sort) og Herlev station. 

 
Den kollektive trafik omfatter ud over rutebusser også S-tog fra Herlev station, 
der ligger ca. 600 m sydøst for Herlev Bymidte.  
 
På hverdage betjenes Herlev station af linje C og H. I dagtimerne er der ni 
afgange i timen i hver retning, mens der om aftenen er seks afgange i timen i 
hver retning.  
 
I weekender betjenes Herlev station af linje C. I dagtimerne er der seks af-
gange i timen i hver retning, mens der om aftenen er tre afgange i timen i hver 
retning. 
 

 Trafiksikkerhed 8.2.9.

Der er foretaget uheldsudtræk for de politiregistrerede uheld for perioden 2013 
til 2017 (5 år). 
 
Samlet set er der registreret 66 uheld i området, som fordelte sig på: 
 

 9 personskadeuheld 

 32 materielskadeuheld 

 25 ekstrauheld (uheld med kun ringe materielle skader, hvor der nor-
malt ikke optages politirapport) 
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Figur 8-8 Registrerede uheld 2013 – 2017 (Politiets uheldsrapporter). 

 

En tredjedel af uheldene er registreret i krydset Herlev Ringvej/Herlev Ho-

vedgade – i alt er der registreret 22 uheld i analyseperioden 2013-2017. 

Samlet set fordeler uheldene sig med to personskadeuheld, 16 materielska-

deuheld og fire ekstrauheld. I forbindelse med letbaneprojektet vil krydset 

blive ombygget. 

På Herlev Hovedgade, øst for krydset ved Herlev Ringvej/Herlev Hovedga-

de, er der registreret 5 uheld. Uheldene fordeler sig med tre ekstrauheld, et 

materielskadeuheld og et personskadeuheld. 

På Herlev Ringvej, nord for krydset ved Herlev Ringvej/Herlev Hovedgade, 

er der registreret syv uheld. Uheldene fordeler sig med fem ekstrauheld, et 

materielskadeuheld og et personskadeuheld. 

I krydset Herlev Ringvej/Herlev Bygade er der registreret fem uheld i analy-

seperioden 2013-2017. Fire af uheldene sket under svingning, heraf de to 

uheld i forbindelse med svingning fra nord til Herlev Bygade, hvor en cyklist 

og en knallertkører fra nord blev påkørt.  

I krydset Herlev Hovedgade/Herlev Bygade/Engløbet er der registreret syv 

uheld Der er ikke en gennemgående lighed i uheldene. Flere af uheldene 

skete i forbindelse med svingning (højre og venstre), hvor der var konflikt 

mellem bil og fodgænger/cyklist.  
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I krydset Herlev Bygade/Herlevgårdsvej er der registreret fem uheld. Flere af 

uheldene er sket i forbindelse med svingning fra Herlev Bygade til Herlev-

gårdsvej. Tre af uheldene var cyklister involveret men i tre forskellige situati-

oner.  

I krydset Herlev Bygade/Herlev Torv er der registreret to uheld. Det ene 

uheld er sket i forbindelse med indkørsel til adgangsvejen til Herlev Torv og 

det andet uheld er sket i forbindelse med udkørsel fra samme vej.  

På adgangsvejen til Herlev Torv er der endvidere registreret fire uheld i for-

bindelse med parkering og på Stikvejen til parkeringskælderen er der regi-

streret tre uheld, herunder et uheld, hvor en varebil påkørte en tværgående 

bjælke på rampen mod tagparkeringen.  

8.3. Trafikal miljøstatus, eksisterende forhold 

Kortlægningen af de eksisterende trafikale forhold i området omkring butiks-

centeret Herlev Bymidte er beskrevet ved hjælp af trafiktællinger i området. 

Der er foretaget både kryds- og snittællinger i marts 2016. Resultatet fra 

krydstællingen kan ses i bilag 1. Nogle af snittællingerne er også foretaget i 

2018.  

Nedenfor beskrives trafikmængderne på veje og kryds tæt på projektområdet 

med resultater af foreliggende tællinger fra 2016 og 2018 i det omfang de 

forefindes.  

 Herlev Hovedgade 8.3.1.

Herlev Hovedgade er klassificeret som en trafikvej. Der er på strækningen 

mellem Stumpedal og Engløbet i marts 2016 talt en årsdøgntrafik på ca. 

21.200 køretøjer og en hverdagsdøgntrafik på 22.200 køretøjer. I 2018 er 

der samme sted talt en hverdagsdøgntrafik på ca. 20.200 køretøjer og en 

årsdøgntrafik på ca. 18.400 køretøjer. 

 Herlev Ringvej 8.3.2.

 

Herlev Ringvej er klassificeret som en trafikvej. På strækningen ud for Herlev 

Bymidte er der jf. trafiktælling i marts 2016 talt en årsdøgntrafik på ca. 

30.000 køretøjer og en hverdagsdøgntrafik på 32.400 køretøjer. Trafikken er 

ikke talt i 2018, men er vurderet til at være steget med ca. 700 køretøjer på 

et hverdagsdøgn. 

 Herlev Bygade 8.3.3.

 

Herlev Bygade er klassificeret som en lokal fordelingsvej. I 2018 er trafikken 
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talt på Herlev Bygade mellem Kobbervej og Stikvejen til Herlev Bymidte til en 

årsdøgntrafik til ca. 5.900 køretøjer og en hverdagsdøgntrafik på ca. 6.700 

køretøjer. Til sammenligning blev der i 2016 på samme sted talt ca. 6.200 

køretøjer i årsdøgntrafik og ca. 6.700 køretøjer i hverdagsdøgntrafik. Mellem 

Kobbervej og Herlev Ringvej er trafikken i 2016 talt til 7.400 køretøjer som 

årsdøgntrafik og 8.400 på et hverdagsdøgn. 

 Krydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej 8.3.4.

 

I krydset er den største trafikstrøm registreret i eftermiddagsspidstimen.  

Den største trafikstrøm er de ligeud kørende bilister på Herlev Ringvej. Der 

er for de ligeud kørende talt ca. 1.000 køretøjer mod syd og ca. 700 køretø-

jer mod nord i eftermiddagsspidstimen. Til sammenligning er den samlede 

trafik i eftermiddagsspidstimen ud for Herlev Bymidte målt til 1.650 køretøjer i 

sydlig retning og 1.400 køretøjer i nordlig retning. Fra både Herlev Ringvej 

nord og fra Herlev Hovedgade vest er der mange venstresvingende, ca. 400 

køretøjer i spidstimen. Om lørdagen er de største strømme betydeligt mindre 

end på hverdage, med de ligeud kørende som udgør den største trafik på ca. 

400-500 køretøjer i spidstimen. 

Trafikken afvikles generelt med nogen forsinkelse i krydset i spidstimerne 

både morgen og eftermiddag med forsinkelser for krydset som helhed på 

gennemsnitligt omkring 50-60 sek. Det er særligt afviklingsproblemer om ef-

termiddagen for de venstresvingende fra Herlev Ringvej nord mod Herlev 

Hovedgade øst og for de højresvingende fra Herlev Ringvej syd til Herlev 

Hovedgade øst. Derudover er der også afviklingsproblemer for den venstre-

svingende trafik fra Herlev Hovedgade vest til Herlev Ringvej nord. 
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Figur 8-9 Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej (2017). Kilde: Herlev.dk. 

 

 Krydset Herlev Ringvej/Herlev Bygade 8.3.5.

 

I krydset er den største trafikstrøm registreret i morgenspidstimen. Den er 

marginalt større end eftermiddagsspidstimen. Den største trafikstrøm er de 

ligeud kørende bilister på Herlev Ringvej. Der er om morgenen for de ligeud 

kørende talt ca. 1.550 køretøjer mod nord og ca. 1.550 køretøjer mod syd. 

Den ligeud kørende trafik på Herlev Ringvej er ca. dobbelt så stor på hver-

dage som på en lørdag. 

Fra Herlev Bygade er trafikken ud mod Herlev Ringvej ca. 150 køretøjer i 

morgenspidstimen og omkring 300 køretøjer i eftermiddagsspidstimen. Fra 

Herlev Bygade er der lidt flere som svinger til højre mod syd, end til venstre 

mod nord. 

Trafikken afvikles generelt med lidt forsinkelse i krydset i spidstimerne både 

morgen og eftermiddag med gennemsnitlige forsinkelser for krydset som 

helhed på omkring 20 sek. Det er særligt afviklingsproblemer om eftermidda-

gen for de venstresvingende fra Herlev Ringvej syd mod Herlev Bygade. 

 Krydset Herlev Hovedgade/Herlevgårdsvej 8.3.6.

 

I krydset er trafikken samlet set større om eftermiddagen end om morgenen 

på hverdage – næsten dobbelt så stor. Samlet set er den indkørende trafik 
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talt til ca. 500 køretøjer i krydset i morgenspidstimen og ca. 950 køretøjer i 

eftermiddagsspidstimen. Om lørdagen er der i spidstimen til sammenligning 

talt ca. 650 køretøjer. 

Trafikken er relativ jævnt fordelt på de tre veje i krydset på hverdage om 

morgenen, mens den er lidt større på den østlige del af Herlev Bygade om 

eftermiddagen og betydeligt større på den østlige del af Herlev Bygade om 

lørdagen.  

Om morgenen er den største trafik på Herlev Bygade fra øst mod vest med 

en talt spidstimetrafik på 123 person- og varebiler. Om eftermiddagen er tra-

fikken mere jævnt fordelt på de enkelte bevægelser i krydset, dog er den lidt 

mindre mellem Herlevgårdsvej og Herlev Bygade vest end de fire andre be-

vægelser i krydset. 

Der er i dag en god trafikafvikling i krydset – både i morgen- og eftermid-

dagsspidstimerne med gennemsnitlige forsinkelser for krydset som helhed 

på omkring 11-13 sek. Der er ikke en afgørende forskel på den gennemsnit-

lige forsinkelse i morgenspidstimen, eftermiddagsspidstimen eller spidstimen 

om lørdagen – eller for de enkelte svingbevægelser. Den største forsinkelse 

er om eftermiddagen for de venstresvingende fra Herlev Bygade vest mod 

Herlevgårdsvej. Den er beregnet til gennemsnitlig 21 sek.  

 

Figur 8-10 Herlev Hovedgade/Herlevgårdsvej (2017). Kilde: Herlev.dk. 
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 Krydset Herlev Hovedgade/Herlev Bygade/Engløbet 8.3.7.

 

I krydset er trafikken samlet set i samme størrelse om morgenen som om 

eftermiddagen på hverdage. Retningsfordelingen er relativ ens om morge-

nen, mens den i eftermiddagsspidstimen er størst i den østlige kørselsret-

ning. Der er om eftermiddagen talt ca. 1.150 køretøjer mod øst og ca. 700 

køretøjer mod vest. Den ligeud kørende trafik på Herlev Hovedgade er større 

på hverdage end på en lørdag.  

Trafikken på Herlev Bygade og Engløbet er i samme størrelsesorden men 

under ¼ af trafikken på Herlev Hovedgade. 

Der er i dag en god trafikafvikling i krydset – både i morgen- og eftermid-

dagsspidstimerne med gennemsnitlige forsinkelser for krydset som helhed 

på omkring 15 sek. Trafikken på Herlev Hovedgade bliver prioriteret, som 

følge af at den er langt større. Dette betyder, at der generelt er en mindre 

forsinkelse på Herlev Hovedgade og så en større forsinkelse på Engløbet og 

Herlev Bygade. 

 

Figur 8-11 Herlev Hovedgade/Herlev Bygade/Engløbet (2017). Kilde: Herlev.dk 
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8.4. Vurdering af trafikale miljøpåvirkninger 

 Miljømål 8.4.1.

 

Herlev Kommune har defineret fire målsætninger for trafiksikkerhedsarbejdet 

i Herlev Kommunes Trafikplan 2015-2020. De fire miljømål i trafikplanen er: 

 Antallet af dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikken skal 

halveres i 2020 i forhold til 2010. 

 Mindst 90 % af kommunens børn føler sig trygge på skolevejen i 

2020. 

 Mindst 70 % af kommunens borgere føler sig trygge i trafikken i 

2020. 

 Etablere 40 km/t hastighedszoner i alle boligområder og der arbej-

des for at etablere 50 km/t på Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade. 

Det er af Herlev Kommune forudsat, at der i modelberegningerne ikke skal 

tages udgangspunkt i ønsket om 50 km/t på Herlev Ringvej og Herlev Ho-

vedgade. Derimod skal det forudsættes, at hastighedsgrænsen på Herlev 

Hovedgade forbliver uændret på 60 km/h, og at hastighedsgrænsen på Her-

lev Ringvej kun nedsættes til 50 km/h i de scenarier, hvor letbanen etableres.  

Der arbejdes ud fra følgende trafikale målsætninger for projektet. 

 Vejene skal være fremkommelige og sikre en tilfredsstillende trafik-

afvikling 

Den eksisterende til- og frakørsel til Herlev Bymidte via Herlev Bygade beva-

res og trafikafviklingen søges forbedret ved at signalregulere krydset. En ud-

formning som et vigepligtsreguleret T-kryds eller minirundkørsel er dog fort-

sat mulige varianter. 

Varelevering planlægges med ind- og udkørsel via Herlev Bygade og Stikve-

jen. Der udformes en varegård, hvor lastbiler kan vende og bakke. Varegår-

den vil være sikker i forhold til lette trafikanter, da disse kun færdes i kanten 

på et fortov op til Fakta-gården. 

 Vejnettet skal udformes i henhold til deres trafikale funktion men og-

så med fokus på den bymæssige sammenhæng 

Den asfaltbelagte delstrækning af Herlev Bygade vil blive adgangsvejen for 

varekørsel til/fra det nye Herlev Bymidte, samtidig med at nuværende ad-

gangsforhold til Kobbervej og p-plads til Wessberg-bygningen opretholdes. 

Strækningen vil opleve en stigning i trafikken ved Hovedforslaget. 
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Den chausséstensbelagte delstrækning af Herlev Bygade vil opleve en stig-

ning i trafikken som følge af øget trafik til/fra Herlev Bymidte. 

 

 De bæredygtige transportformer prioriteres 

Det planlagte projekt Herlev Bymidte ligger i direkte tilknytning til den kom-

mende letbane, som får station på Herlev Ringvej foran Herlev Bymidte. Der 

er i byggeriet planlagt en hovedindgang mod krydset Herlev Ringvej/Herlev 

Hovedgade. Der bliver således direkte adgang til den nye letbanestation. 

Bilparkering 

I fastlæggelse af antallet af parkeringspladser for biler er der taget udgangs-

punkt i Herlev Kommunes parkeringsnorm. Den generelle parkeringsnorm i 

Herlev Kommune er, jf. Kommuneplan 2013-2025 fastlagt til: 

 Boliger: Mindst 2 parkeringspladser pr. bolig. 

 Kontor: Mindst 1 parkeringsplads pr. 35 m² kontor. 

 Andre offentlige og private erhverv: Mindst 1 parkeringsplads pr. 50 

m² erhvervsareal. 

 Butik: Mindst 1 parkeringsplads pr. 25 m² butiksareal inklusive lager. 

 Kursus, restaurant, biograf og lignende: Mindst 1 parkeringsplads pr. 

5 siddepladser. 

 Antallet af parkeringspladser kan halveres i de stationsnære kerne-

områder.  

Herlev Bymidte er beliggende i et stationsnært kerneområde, hvorfor parke-

ringskravet halveres. For restaurant er kravet i forhold til siddepladser omsat 

til 1 p-plads pr. 50 m
2
. 

Der etableres p-pladser i henhold til Herlev Kommunens p-norm. Det præcise 
antal parkeringspladser fastlægges i den efterfølgende detailprojektering, når 
det endelige byggeri er fastlagt.

 
Tabel 2 Parkeringsnorm for biler ved det fuldt udnyttede projekt, hvor den maksimale 
bebyggelsesprocent på 250 er udnyttet. 

 

Antal handicappladser etables i henhold til lokalplan 104 For Herlev Bymidte, 



  

   

 
 

 

93 (133) 
 

MILJØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 OG LOKALPLAN 

104 SAMT MILJØKONSEKVENSVURDERING AF HERLEV BYMIDTE 

20. DECEMBER 2018 HERLEV KOMMUNE 

  

 

 

 

 

 

  

§5.2: 

 For hver 25 parkeringspladser skal der anlægges en handicapparke-

ringsplads til almindelige handicapbiler (3,5 x 5,0 m). 

 Der skal etableres parkering til mindst én handicapbus (4,5 x 8,0 m) 

pr. påbegyndt 100 parkeringspladser. 

Ved det fuldt udnyttede projekt med den maksimale bebyggelsesprocent på 

250, medfører det et behov for 587 p-pladser. Dette medfører 24 almindelige 

handicapbiler og 6 handicapbusser. Parkeringspladser til handicapbusser 

etableres på tagparkeringen da der er en reel frihøjde på 2,6 meter på ram-

perne til tagparkeringen. Der etableres vejvisning til disse handicappladser. 

Cykelparkering 

I det planlagte projekt for Herlev Bymidte, etableres et antal cykelparkerings-

pladser med udgangspunkt i de anbefalede normer fra Cykelparkerings-

håndbogen (udgivet af Cyklistforbundet). 

For boliger er der i Cykelparkeringshåndbogen anført 2-2,5 parkeringsplads 

pr. 100 m
2
 boligareal for etageejendomme. For projektet anvendes en p-

norm på 2. 

For kontorer er der i Cykelparkeringshåndbogen anført 0,4 parkeringsplads 

pr. ansat. Det antages at en ansat på et kontor i gennemsnit optager 25 m
2
 

(bruttoareal).  

For butikker er der forskellige normer fra sted til sted. Da Herlev ligger i ho-

vedstadsområdet, om end ikke i centrum, er det valgt at anvende normen 

med 2,0 p-plads pr. 100 m
2
 butikker.  

 
Tabel 3 Parkeringsnorm for cykler ved det fuldt udnyttede projekt, hvor den 
maksimale bebyggelsesprocent på 250 er udnyttet. 

 

Det præcise antal cykelparkeringspladser fastlægges i den efterfølgende de-

tailprojektering, når det endelige byggeri er fastlagt.  Cykelparkering for boli-

ger disponeres i kælder og gårdhave. 
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 Miljøpåvirkninger i driftsfasen 8.4.2.

I forbindelse med planlægningen af Herlev Bymidte er der undersøgt flere 

muligheder for at forbedre trafikafviklingen, der har resulteret i en detaljeret 

vurdering af et hovedforslag, hvor følgende udformning indgår: 

 

 Ind- og udkørsel for person- og lastbiler via Herlev Bygade/Stikvejen 
til parkering i kælder og på tag samt varelevering i lukket varegård. 

 Krydset Herlev Bygade/Stikvejen planlægges ombygget til et signalre-
guleret kryds, alternativt som i de to varianter, hvor krydset oprethol-
des vigepligtsreguleret som i dag eller ombygges til en minirundkør-
sel. 

 Der opretholdes en sekundær vejadgang til Herlev Bymidtes parke-
ringskælder via Kirkevej. 

 Det anlægges længere svingbaner på Herlev Bygade ud mod Herlev 
Ringvej. 

 

Det er en forudsætning for projektet, at der ikke skal etableres andre vejad-

gange til Herlev Bymidte i dette projekt. I hovedforslaget er signalregulering i 

krydset Herlev Bygade/Stikvejen valgt for at give mulighed for at komme ud 

af Herlev Bymidte i særlige spidsbelastninger alene om eftermiddagen. Vi-

gepligtsløsning og minirundkørsel vurderes derfor også som løsningsmulig-

heder. 

Hovedforslaget minder om nuværende situation i forhold til at ind- og udkør-

sel for både biler og lastbiler som foregår via Herlev Bygade. Selve udform-

ningen af vejen vil dog være markant anderledes, da adgangen til parkerin-

gen sker via en central rampe til og fra parkeringskælderen, hvorfra der er 

forbindelse til tagparkeringen.  

Varegården vil være lukket og være mere adskilt fra øvrig biltrafik end i dag. 

Varegården indrettes sådan at lastbiler kan vende, hvorved det undgås, at 

lastbiler skal bakke ind fra Herlev Bygade som i dag. Stikvejen til varegården 

vil i fremtiden kun skulle deles med adgangen til boligerne på Herlev Torv 26 

A-F og vareleveringen til Fakta. Der bliver fortov i vestsiden mellem Herlev 

Bygade og Faktagården.  

Manøvreforholdene forbedres i varegården for Herlev Bymidte. Sættevogne 

til Herlev Bymidte kan vende i varegården. Hermed undgås de situationer i 

dag, hvor sættevogne i nogle tilfælde bakker ind fra Herlev Bygade. 

Der etableres en holdeplads til at en sættevogn kan vente uden at den bloke-

rer for Faktas varelevering. 
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Figur 8-12 Principskitse af varegårdens indretning. 

 

Krydset Herlev Bygade/Herlev Bymidte udformes signalreguleret i Hovedfor-

slaget.  

I løsningen med signalanlæg indgår den nordlige sidevej til Herlev Bygade 

mod Wessberg-bygningen også i signalreguleringen for krydset. Dette er 

nødvendigt for at sikre entydige vigepligtsforhold. 

Det nuværende fodgængerfelt på tværs af adgangsvejen til Herlev Bymidte 

bevares – ligesom der opretholdes fortov og cykelsti langs Herlev Bygade 

mod Herlev Ringvej. Der indarbejdes desuden et nyt fodgængerfelt på tværs 

af Herlev Bygade i krydsets vestlige ben.  

For at tilgodese den øgede trafik ad stikvejen ved Herlev Kirke forbedres 

manøvreforholdene ved at afrunde hjørnerne i krydset Herlev Bygade/ stik-

vejen ved Herlev Kirke. Dette i praksis ved at flytte pullerter og færdselstavler 
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så det bliver nemmere at køre ind på Herlev Torv, når der holder en bil på vej 

ud fra Herlev Torv. 

For at forbedre trafikafviklingen, og mindske risikoen for kø på Herlev Byga-

de mellem Herlev Ringvej og Herlev Bymidte, forlænges højre- og venstre-

svingsbanerne på Herlev Bygade ud mod Herlev Ringvej. 

Varetrafik til Herlev Bymidte samt flyttebiler, og renovation samt leverancer til 

kontorer vil ligesom i dag ske ad Herlev Bygade/Stikvejen. 

Den nuværende varetrafik i form af kassevogne/lastbiler/sættevogne til/fra 

Herlev Bymidte er talt på en hverdag kl. 7-18 til 6 sættevogne, 9 lastbiler og 

22 kassevogne (under 3,5 tons). Samlet set svarer det til 15 køretøjer over 

3,5 tons og 22 køretøjer under 3,5 tons hver vej. 

Det antages, at varetrafikken til den udbyggede del af Herlev Bymidte gene-

rer et tilsvarende antal køretøjer over og under 3,5 tons. Det betyder at der i 

fremtiden forventes 30 køretøjer over 3,5 tons og 44 kassevogne under 3,5 

tons til Herlev Bymidte. 

Lastbiler til beboere i forbindelse med varelevering og flyttebiler skal som 

udgangspunkt holde i varegården. Mindre varebiler med lav højde og be-

grænset vægt vil anvende parkeringsarealer på 2. sal for leverancer til boli-

ger og erhverv. Antallet af leverancer er ikke opgjort. Derfor indrettes der en 

buffer i varegården til denne del. 

I det fuldt udnyttede projekt, hvor den maksimale bebyggelsesprocent på 250 

er udnyttet for Herlev Bymidte, skal etableres p-pladser i henhold til Herlev 

Kommunens p-norm. Her er antallet opgjort til 587 pladser, men det endelige 

antal præciseres i detailprojekteringen i forhold til det konkrete projekt. 

Der er i projektet disponeret 576 p-pladser fordelt på tre parkeringsdæk: 

 

 Kælder: 291 p-pladser 

 1. sal: 185 p-pladser 

 2. sal: 100 p-pladser 
 

Ind- og udkørslen til/fra parkeringspladserne vil primært ske via Herlev By-

gade/Stikvejen. Herudover fastholdes den nuværende indkørsel fra stikvejen 

ved Herlev Kirke til p-kælder. 

Der etableres dynamiske parkeringshenvisning. Hermed sikres at trafikan-

terne bedst ledes til en ledig parkeringsplads og trafikken kan således forde-

les optimalt mellem de forskellige p-områder/etager.  

Der planlægges ikke faste pladser hverken for butikskunder, erhverv (herun-

der personalet) eller boligejere. Parkeringspladserne på 2. sal vil dog være 
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mest attraktive til boligejere (og kontorer), hvorfor de primært er tiltænkt dem. 

Alle pladserne forventes at være frit tilgængelige  

Fremtidig trafik 

Miljøstyrelsens turrater er vejledende og skal anvendes som ca. tal. Det mest 

præcise udgangspunkt er at anvende reelle tællinger, hvorfor der i beregnin-

gerne er anvendt den talte trafik på 4.800 ture (hverdagsdøgntrafik) for den 

eksisterende del og Miljøstyrelsens turrater som grundlag for tilvæksten i det 

planlagte byggeri. 

Ved beregning af den fremtidige trafik indgår: 

 

 Dagens trafik ud fra tællinger – dvs. 4.800 ture, heraf udgør 30 ture 
lastbiler over 3,5 tons. 

 

 Beregnet fremtidig trafik jf. turrater og bebyggelse – dvs. 2.305 ture 
under 3,5 tons og 30 ture over 3,5 tons – og samlet 2.335 ture. 
 

Samlet set betyder det at trafikken til Herlev Bymidte bliver som vist i følgen-

de tabel. 

 

HDT Antal ture 

Eksisterende antal ture til/fra Herlev Bymidte (trafiktælling) 4.800 

Ekstra antal ture som følge af projekt Herlev Bymidte 2.335 

Samlet antal ture til/fra Herlev Bymidte 7.135 

Fremtidige ture til Herlev Bymidte (7.135 ture svarer til 3.567,5 køretøjer til og 3.567,5 
køretøjer fra Herlev Bymidte i løbet af et gennemsnitligt hverdagsdøgn). Ud af de 
7.135 ture udgør den tunge trafik over 3,5 tons i alt 60 ture mod i dag 30 ture. 

 

Det er antaget, at trafikken i fremtiden overordnet set fordeler sig med samme 
ruter til og fra Herlev Bymidte som i dag. På Figur 8-13 ses fordelingen af den 
estimerede fremtidige trafik til/fra Herlev Bymidte.  
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Figur 8-13 Estimeret fordeling af fremtidig og samlet hverdagsdøgnstrafik til/fra Herlev 
Bymidte via Kirkevej og Stikvejen.  

 
I følgende tabel er den estimerede hverdagsdøgnstrafik på udvalgte veje om-
kring det fremtidige Herlev Bymidte opgjort.  
 

Delstrækning 

2018 2021 (uden letbane) 2025 (med letbane) 

Basis 0-alternativ Hovedforslag 0-alternativ Hovedforslag 

Herlev Ringvej, nord for Herlev 
Bygade 

31.600 32.500 
33.000 
(+1 %) 

27.400 
27.900 
(+2 %) 

Herlev Ringvej, nord for Herlev 
Hovedgade (ud for Herlev Bymid-
te) 

33.100 34.000 
34.700 
(+2 %) 

28.900 
29.600 
(+2 %) 

Herlev Ringvej, syd for Herlev 
Hovedgade 

27.000 27.900 
28.400 
(+2 %) 

21.100 
21.500 
(+2 %) 

Herlev Hovedgade, øst for Herlev 
Ringvej 

23.900 24.200 
24.400 
(+1 %) 

23.700 
23.900 
(+1 %) 

Herlev Hovedgade, vest for Her-
lev Ringvej (ud for Herlev Bymid-
te) 

20.200 20.400 
20.400 

(0 %) 
20.200 

20.200 
(0 %) 

Herlev Bygade mellem Herlev 
Ringvej og Kobbervej 

8.400 8.500 
9.700 

(+14 %) 
8.200 

9.400 
(+14 %) 

Herlev Bygade ml. Herlev–
gårdsvej og Herlev Hovedgade 

4.000 4.100 
4.700 

(+14 %) 
4.500 

5.000 
(+13 %) 

Engløbet 
3.600 3.600 

3.600 
(0 %) 

3.800 
3.800 

(+0 %) 

Hjortespringvej, ml. Vindebyvej og 
Herlev Ringvej 

11.100 11.400 
11.400 
(+0 %) 

11.800 
11.800 
(+0 %) 

Herlevgårdsvej syd 
4.400 4.500 

5.100 
(+13 %) 

4.600 
5.200 

(+13 %) 

Tabel 4 Hverdagsdøgntrafik på vejnettet omkring det fremtidige Herlev Bymidte. Der 
er afrundet til nærmeste 100. De procentvise ændringer er opgjort i forhold til 0-
alternativet for samme år. 
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Forskellen mellem 2021 og 2025 viser konsekvenserne af etablering af letba-
nen langs Herlev Ringvej. Ændringerne mellem hovedforslaget i forhold til 0-
alternativet er stort set det samme mellem 2021 og 2025. 
 
Hovedforslaget forventes i forhold til 0-alternativet at betyde: 
 

 13 – 14 % trafikstigning Herlev Bygade øst og vest 

 13 % trafikstigning på Herlevgårdsvej 

 Lille trafikstigning på Herlev Ringvej 

 Lille trafikstigning på Herlev Hovedgade 

 Ingen trafikstigning på Engløbet 

 Ingen trafikstigning på Hjortespringvej 

 
I følgende tabel er den beregnede totale fremtidige trafik sammenholdt med 

den nuværende talte trafik ved ind/udkørsel fra Herlev Bygade ved Stikvejen. 

 

  

I dag Fremtidig 

Til Fra Samlet Til Fra Samlet 

Morgen 75 29 104 171 106 276 

Eftermiddag 319 319 638 396 460 856 

Lørdag 324 385 709 428 428 855 

 Tabel 5 Nuværende talt trafik sammenlignet med beregnet spidstimetrafik til Herlev 
Bymidte antal køretøjer for Hovedforslag 2021 og Hovedforslag 2025.  

 

Trafikafviklingen er vurderet ved hjælp af trafiksimuleringer af den nuværen-

de trafikafvikling (basis) og for scenarier i 2021 og 2025 med ændret trafikin-

tensitet og ændret vejudformning. Trafikafviklingen er analyseret og der fore-

slås tiltag til at mindske påvirkninger på det nuværende vejnet. 

I 2018 og 2021 tages der udgangspunkt i de nuværende hastighedsgrænser 

med en hastighedsgrænse på 70 km/h på Herlev Ringvej og 60 km/h på Her-

lev Hovedgade. 

I 2025 tages der udgangspunkt i en hastighedsgrænse på 50 km/h på Herlev 

Ringvej mellem Hjortespringsvej og Herlev Hovedgade og uændret 70 km/h 

på de øvrige strækninger samt 60 km/h på Herlev Hovedgade. 

Hovedstadens Letbane planlægger dog 50 km/h på sideveje i/ved kryds med 

Herlev Ringvej. I praksis har dette dog mindre betydning fordi den målte 

gennemsnitlige hastighed er væsentlig lavere end den tilladte. 

De gennemførte kapacitetsberegninger viser fortsat afviklingsproblemer i 

Hovedforslag og i 0-alternativet. Det gælder særligt krydsene Herlev Ring-

vej/Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej/Herlev Bygade, samt krydset Her-

lev Bygade – Stikvejen uanset valg af krydsløsning.  
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Det bemærkes, at projektet overordnet set i analyseområdet beregnings-

mæssigt medfører næsten samme forsinkelse når der sammenlignes mellem 

0-alternativ og Hovedforslaget for samme år. Når der ses detaljeret på æn-

dringerne, ses det, at der til dels er forværring i Hovedforslaget, særligt lør-

dag formiddag. 

Som afværgeforanstaltning kan der allerede i 2021 foretages signaloptime-

ring i krydset Herlev Ringvej/Herlev Bygade med længere grøntid til venstre-

svinget mod Herlev Bygade. Hermed kan risiko for tilbagestuvning mindskes. 

Dette tiltag skal koordineres med anlægsarbejdet for letbanen. Signalstyrin-

gen i krydset Herlev Bygade/Stikvejen skal detaljeres så risikoen for tilbage-

stuvning til Herlev Ringvej mindskes. 

Som afværgeforanstaltning skal en optimering af signalerne på Herlev Ring-

vej og Herlev Hovedgade undersøges og indarbejdes i detailprojektet for 

Herlev Bymidte allerede i 2021, og senere i et samarbejde med Hovedsta-

dens Letbane justeres når letbanen er etableret. For i 2025 er der indarbej-

det foreløbigt forslag til nyt signalprogram for krydset ved Herlev Ringvej – 

Herlev Hovedgade. 

Stitrafik 

I det fremtidige Herlev Bymidte vil der for udenoms arealer blive etableret 

forhold for de lette trafikanter med fokus på forskellige typer lette trafikanter: 

 

 Lette trafikanter som skal til/fra letbanen 

 Lette trafikanter som skal til/fra Herlev Bymidte, butikker/erhverv 

 Lette trafikanter som skal til/fra Herlev Bymidte, boliger 
 

Generelt vil hovedstierne i området blive opretholdt og den nye bebyggelse 

vil ikke komme til at virke som en større barriere end i dag – dog afspærres 

den nuværende adgang mellem Herlev Bymidte og tunnelen under Herlev 

Ringvej. 

Der etableres flere adgange til Herlev Bymidte fra de eksisterende stier i om-

rådet. 
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Figur 8-14 Herlev Bymidte med angivelse af indgange i driftsfasen til center, boliger 
og erhverv. Røde pile: lette trafikanter, orange pile: biltrafik. 

 

I forbindelse med letbaneprojektet ændres den vestlige nedgang til tunnelen 

under Herlev Ringvej umiddelbart nord for Herlev Hovedgade. Det betyder at 

nedgangen til tunnelen skal flyttes. Den nærmere planlægning af dette på-

går. I planlægningen sikres, at der fortsat bliver adgang til tunnelen fra Her-

lev Ringvej. 

Det er ikke beregnet, hvor mange stitrafikanter, der forventes at færdes i om-

rådet i driftsfasen. Antallet vurderes ikke at være afgørende, da der allerede i 

dag er mange lette trafikanter til og fra Herlev Bymidte. Det vurderes samti-

dig at det eksisterende stinet i stor udstrækning kan håndtere den ekstra tra-

fik af fodgængere og cyklister. Projektet Herlev Bymidte vurderes at medføre 

en lille-moderat påvirkning på det nuværende stinet. 

Der er således allerede fortove og cykelstier omkring Herlev Bymidte på de 

omkringliggende veje som Herlev Bygade, Herlev Ringvej, Herlev Hovedga-
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de og Herlevgårdsvej. Der er enten signalregulerede kryds, en stitunnel eller 

stibro til at gøre krydsning af vejene sikre.  

Flere kollektiv rejsende tages der hånd om med et busstop og en ny letbane-

station - begge lige uden for centeret Det nye Herlev Bymidte vil åbne sig i 

forhold de mange rejsende med letbanen. Der planlægges således en mar-

kant indgang til butikkerne direkte fra letbanen i krydset Herlev Ring-

vej/Herlev Hovedgade. 

Stitrafikken i området vurderes samlet at få en moderat påvirkning som følge 

af etablering af Herlev Bymidte. 

På følgende figurer vises principdiagrammer med adgangsveje for cyklister 

og fodgængere.  
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Figur 8-15 Principdiagram med adgangsforhold for cyklister. 
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Figur 8-16 Principdiagram med adgangsflow for fodgængere.  
. 
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Lette trafikanter som skal til/fra letbanen 
Fodgængere og cyklister som skal til/fra letbanen men som ikke kommer 
til/fra Herlev Bymidte vil fortsat kunne benytte fortove langs Herlev Ringvej 
og Herlev Hovedgade, hvorfra der er adgang til gågaden Herlev Torv som 
også udgør den blå stirute. Herfra vil der fortsat være videre adgang til de 
eksisterende stiruter i området som den orange og den røde stirute. 

 
Lette trafikanter som skal til/fra letbanen vurderes kun at få en lille påvirkning 
som følge af etablering af Herlev Bymidte. 
 
Lette trafikanter som skal til/fra Herlev Bymidte, butikker/erhverv 
Det nye Herlev Bymidte planlægges at få en indgang direkte ud til krydset 
Herlev Ringvej/Herlev Hovedgade. Der bliver således en direkte adgang for 
lette trafikanter inkl. kørestolsbrugere og barnevogne mellem Herlev Bymidte 
og letbanen. Placeringen af den nye indgang og letbanens station giver gode 
vilkår for kollektiv rejsende til Herlev Bymidte. Derudover planlægges der to 
adgange til butiksdelen fra gågaden Herlev Torv – med en omtrentlig place-
ring som de nuværende adgange – dvs. tæt på Herlev Hovedgade og midt 
mellem Herlev Hovedgade og Herlev Bygade. Til gengæld afspærres den 
nuværende adgang mellem det ny Herlev Bymidte og tunnel under Herlev 
Ringvej. 
 
Derudover kan Herlev Hovedgade krydses ad den eksisterende stitunnel 
”Bangs-tunnel”, som forbinder Herlev Bymidte/gågaden Herlev Torv og om-
rådet syd for Herlev Hovedgade, herunder Bangs Torv.  
 
Lette trafikanter som skal til/fra Herlev Bymidte, butikker/erhverv vurderes 
kun at få en lille påvirkning som følge af etablering af Herlev Bymidte. 
 
Adgangene til den indre gade og de tilstødende butikker i centeret danner en 
hensigtsmæssig diagonal forbindelse mellem hjørnet mod Herlev Ring-
vej/Herlev Hovedgade og til Herlev Bymidte. 
 

Lette trafikanter som skal til/fra Herlev Bymidte, boliger 

De mest oplagte mål for stitrafikanterne findes inden for kort afstand af Her-

lev Bymidte i og omkring Herlev Bygade med Herlev Rådhus, Herlev Biblio-

tek mv. 

Lette trafikanter mod nord kan krydse Herlev Bygade i et eksisterende fod-

gængerfelt, som ligger i forlængelse af gågaden Herlev Torv.  

Børn i boligerne vil med dagens skoledistrikter høre til Herlev Byskole som 

har to afdelinger, afd. Eng (på Engløbet), og afd. Elverhøj (på Elverhøjen). 

Afdelingen på Engløbet ligger ca. 0,5 km sydvest for Herlev Bymidte. Skole-

børnene skal i givet fald krydse Herlev Hovedgade. Dette kan ske i den eksi-

sterende stitunnel under Herlev Hovedgade i forlængelse af gågaden og vi-

dere ad Gåseholmvej (”Bangtunnel”). Dette vil betyde flere skolebørn som 
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skal krydse Stumpedal ved Gåseholmvej og Engløbet ved Gåseholmvej. 

Som afværgeforanstaltning skal forholdene for de lette trafikanter forbedres 

ved at etablere en sikret krydsning af Stumpedal. Dette kan f.eks. ske ved at 

anlægge et fodgængerfelt. Ved krydsningen af Engløbet er der allerede an-

lagt et fodgængerfelt. 

Afdelingen på Elverhøjen ligger ca. 0,5 km nordøst for Herlev Bymidte. Sko-

lebørnene skal i givet fald både krydse Herlev Bygade og Herlev Ringvej. 

Skolebørn kan gå via gågaden Herlev Torv og krydse Herlev Bygade i det 

eksisterende fodgængerfelt.  

Efter krydsningen af Herlev Bygade kan skolebørn fortsætte ad stier videre 

mod nord og krydse Herlev Ringvej på en stibro. Denne rute vurderes allere-

de i dag at være benyttet af mange skolebørn og der opstår ikke nye kryds-

ningspunkter. Udover krydsningen i fodgængerfeltet på Herlev Bygade er det 

krydsninger på små veje uden gennemkørende trafik. Der foreslås ikke tiltag 

til at forbedre forholdene da der kun er tale om en lille påvirkning. 

Cykelparkering 

I det planlagte projekt for Herlev Bymidte, etableres antal cykelparkerings-

pladser med udgangspunkt i de anbefalede normer fra Cykelparkerings-

håndbogen (udgivet af Cyklistforbundet). 

Den eksisterende cykelparkering på gågaden Herlev Torv kan udvides for at 

tilgodese det evt. større behov til butikkerne som følge af det fremtidige Her-

lev Bymidte.  

For boliger indrettes cykelparkeringspladser i parkeringskælderen sammen 

med bilparkering, idet der sikres en nem adgang med ramper over en be-

grænset højdeforskel på ca. 1,4 meter ved ankomst fra krydset Herlev Ho-

vedgade/Herlev Ringvej.  

I forbindelse med letbaneprojektet skal de nuværende cykelstativer langs 

Herlev Ringvej flyttes. En nærmere afklaring heraf vil være en del af letbane-

projektet og deres indretning af forpladser. 

Kollektiv trafik 

Projektet vil kun i ret begrænset omfang påvirke den kollektive trafik. 

Det forventes at den kollektive trafikbetjening overordnet set er uændret i 

2021 ved færdiggørelsen af Herlev Bymidte. Herlev Bymidte får en adgang 

direkte ud til krydset Herlev Ringvej/Herlev Hovedgade. 

Der vil fortsat være en høj kollektiv busbetjening på Herlev Ringvej og Herlev 

Hovedgade med korte gangafstande. 
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 Afværgeforanstaltninger 8.4.3.

Afværgeforanstaltninger til at begrænse eller imødegå de miljømæssige på-

virkninger er samlet beskrevet i kapitel 6. 

En trafiksikkerhedsmæssig og kapacitetsmæssig acceptabel trafikafvikling i 

en række vejkryds skal sikres, dels ved ombygning, dels ved etablering eller 

tilpasning af signalregulering. Som afværgeforanstaltning skal en optimering 

af signalerne på Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade undersøges og indar-

bejdes i detailprojektet for Herlev Bymidte allerede i 2021, og senere i et 

samarbejde med Hovedstadens Letbane justeres når letbanen er etableret. 

Der skal etableres længere svingbaner på Herlev Bygade i krydset til Herlev 

Ringvej, i samspil med den endelig valgte krydsløsning for kryds Herlev By-

gade – Stikvejen, og trafikafviklingen i krydset skal optimeres. 

Forholdene for de lette trafikanter skal forbedres ved at etablere en sikret 

krydsning af Stumpedal. Dette skal f.eks. ske ved at anlægge et fodgænger-

felt. 

Stikvejen til varegården skal udformes sådan at lastbiler kan vende inde i 

varegården. 

Der skal etableres parkeringsfaciliteter iht. Herlev Kommunes parkerings-

norm. 

Der skal sikres tilfredsstillende adgang til cykelparkering i parkeringskælder. 

 

9. Miljøvurdering af støj i driftsfasen 

I dette afsnit redegøres for projektets støjpåvirkninger i driftsfasen, dvs. når 

det nye Herlev Bymidte står færdigt. Beskrivelser og vurderinger af trafikstø-

jer baseret på notatet: Herlev Bymidte. Bidrag til VVM. De trafikale konse-

kvenser. Viatrafik, 13. december 2018. Alle figurer og beregninger i dette ka-

pitel er fra notatet. 

Beskrivelser og vurderinger af støj ved varelevering o. lign. er baseret på notat 
udarbejdet af Sweco 7. november 2018 samt Trafikstøj ved Herlev Bymidte. 
”Orienterende støjberegninger”. Viatrafik 6. december 2018 og førnævnte 
notat. 

9.1. Støj ved vareindlevering og lignende 

I forbindelse med ombygning af Herlev Bymidte er der foretaget indledende 

beregninger af støjen fra vareindleveringen til butikscentret ved omgivende 

boliger.  
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 Metode 9.1.1.

 

Der er med udgangspunkt i støjgrænserne beregnet, hvor mange vareleve-

ringer, der kan foregå, uden at grænseværdierne overskrides. 

Butikscentret skal ved facaden af omliggende boliger overholde Miljøstyrel-

sens vejledende grænseværdier for ekstern støj i vejledning 5 fra 1984. Stø-

jen fra vareindleveringen indgår i den samlede støj fra butikscentrets aktivite-

ter.  

I Miljøstyrelsens vejledning opereres med forskellige områdetyper, og dette 

område vurderes at tilhøre områdetype 3 ”Områder for blandet bolig og er-

hvervsbebyggelse, centerområde (bykerne)”. De gældende grænseværdier 

fremgår af nedenstående tabel. 

 

 
Jf. Miljøstyrelsen midles over 8 timer i dagsperioden (kl. 07-18), 1 time i af-

tenperioden (kl.18-22) og 0,5 time i natperioden (kl. 22-07). 

Der er følgende væsentlige forudsætninger for beregningerne:  

 Der lukkes af mod bygning 3B (med mur e.l. i op til og med øverste 

etage af bygning 3Bs højde, jf. kortbilag 5 i lokalplanen).  

 Varetilkørsel foregår fra offentligt tilgængelig vej. Personbiler o.l. har 

mulighed for at bruge vejen helt hen til halvtaget over varegården.  

 Chauffør til lastbiler med køleanlæg slukker dieselgenerator inden 

lastbil tømmes  

 Varegården er overdækket og kan lukkes med port. Loftet i varegår-
den er lydabsorberende. Fx med et 25 mm træbetonloft på 20 mm mi-
neraluld.  

 

Varetrafik til Herlev Bymidte samt flyttebiler, og renovation samt leverancer til 

kontorer vil ligesom i dag ske ad Herlev Bygade/Stikvejen. Den nuværende 

varetrafik i form af kassevogne/lastbiler/sættevogne til/fra Herlev Bymidte er 

talt på en hverdag kl. 7-18 til 6 sættevogne, 9 lastbiler og 22 kassevogne 
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(under 3,5 tons). Samlet set svarer det til 15 køretøjer over 3,5 tons og 22 

køretøjer under 3,5 tons hver vej. 

Det antages, at varetrafikken til den udbyggede del af Herlev Bymidte gene-

rer et tilsvarende antal køretøjer over og under 3,5 tons. Det betyder at der i 

fremtiden forventes 30 køretøjer over 3,5 tons og 44 kassevogne under 3,5 

tons til Herlev Bymidte. 

Lastbiler til beboere i forbindelse med varelevering og flyttebiler skal som 

udgangspunkt holde i varegarden. Mindre varebiler med lille højde (op til 2,6 

m) og begrænset vægt kører til 2. sals parkeringsareal for ”små” leverancer 

til boliger og erhverv. Antallet af vareleveringer specifik til boligerne er ikke 

opgjort, der indrettes derfor en buffer i varegarden til denne del. 

 Resultater 9.1.2.

Der er foretaget beregninger på facaden af boliger på centerbygning, faca-

den af boligerne på 3B og på facaden af boligerne på KAB.  

Beregningerne er foretaget på facader til lejligheder med vinduer. Der er ikke 

regnet indregnet 5 dB genetillæg for impulser i støjberegningerne. Det vurde-

res subjektivt om der registreres impulser. Vurderingen afhænger af støjens 

karakter og den generelle baggrundsstøj i området. 

Resultaterne er angivet i det følgende som antal vareleverin-

ger/affaldshentninger/papkomprimering opdelt i dag (kl. 07-18), aften (kl. 18-

22) og nat (kl. 22-07), samt lørdag, søndag og helligdage hvor der gælder 

forskellige krav.  

Hverdage 

Dag (kl. 07-18): Der er mulighed for ca. 30 vareleverin-

ger/affaldshentninger/papkomprimering til Føtex og ca. 30 til resten af cente-

ret.  

Ved boligbygninger er den højeste støjbelastning beregnet på facaden på 

KAB-byggeriet. Her er beregnet en støjbelastning på op til Lr = 50,8 dB. Den 

primære støjkilde er vareleveringer/affaldshentninger/papkomprimering til 

centeret. Støjbelastningen overskrider grænseværdien på et hjørne af KABs 

matrikel. 

For at reducere støjbelastningen så grænseværdien overholdes i matrikel-

skel skal der monteres absorbent på den vestlige vægflade i de 2 gårdrum 

for at reducere refleksioner herfra. Figur 9-1 viser den beregnede facadestøj 

ved varelevering hverdage 7 – 18. 
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Figur 9-1 Støjpåvirkning af facader ved varelevering. Hverdage 7 – 18. 

 

Aften (18-22): Det vil være muligt at have vareleverin-

ger/affaldshentninger/papkomprimering i aftenperioden, såfremt porten til va-

regården lukkes, når lastbilen tømmes.  
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Nat (22-07): Det vil være muligt at have vareleverin-

ger/affaldshentninger/papkomprimering i natperioden, såfremt porten til va-

regården lukkes, når lastbilen tømmes.  

Lørdag 

Dag (kl. 07-14): Der er mulighed for 28 vareleverin-

ger/affaldshentninger/papkomprimering til Føtex og 28 til resten af centeret.  

Ved boligbygninger er den højeste støjbelastning beregnet på facaden på 

KAB-byggeriet. Her er beregnet en støjbelastning på op til Lr = 51,0 dB. Den 

primære støjkilde er de 28 vareleveringer til centeret. Støjbelastningen over-

skrider grænseværdien på et hjørne af KABs matrikel. For at reducere støj-

belastningen så grænseværdien overholdes i matrikelskel skal der monteres 

absorbent på den vestlige vægflade i de 2 gårdrum for at reducere refleksio-

ner herfra. 

Aften (14-22): Det vil være muligt at have leveringer i eftermiddag-

/aftenperioden, såfremt porten til varegården lukkes, når lastbilen tømmes.  

Nat (22-07): Det vil være muligt at have leveringer i natperioden, såfremt por-

ten til varegården lukkes, når lastbilen tømmes.  

Søndag 

Dag (kl. 07-18): Der er mulighed for 4 lastbilleverancer til Føtex og 4 til re-

sten af centeret. Er der behov for yderligere leverance, skal varegården luk-

kes af med en port.  

Aften (18-22): Det vil være muligt at have leveringer i aftenperioden, såfremt 

porten til varegården lukkes, når lastbilen tømmes.  

Nat (22-07): Det vil være muligt at have leveringer i natperioden, såfremt por-

ten til varegården lukkes, når lastbilen tømmes. 

 Vurdering af støj ved varelevering 9.1.3.

På hverdage er der mulighed for at levere op til samlet set ca. 60 vareleve-

ringer/affaldshentninger/papkomprimering i dagperioden. Med det estimere-

de antal vareleveringer/affaldshentninger/papkomprimering, kan støjniveauet 

ved facaderne af boligbyggerierne overholdes ved at montere absorbent på 

loftarealet i gårdrummene. For at overholde grænseværdien ved skelgræn-

sen til KAB’s matrikel, skal der antageligt monteres absorbent på vægflader 

mod vest, for at reducere den reflekterede støj. Antallet af vareleverancer 

bør dog undersøges nærmere for at vurdere behovet for absorbent på væg-

ge nærmere. 

Om søndagen er der mulighed for at levere op til samlet set 8 vareleverin-

ger/affaldshentninger/papkomprimering i dagperioden. Er der behov for yder-
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ligere leverancer søndag eller i aften og natperioder skal porten være lukket 

ved tømning af lastbilerne. 

Støjen fra vareleveringerne, affaldshentninger og papkomprimering indgår i 

den samlede støjtransmission fra centret til de omliggende boliger. Under 

ovenstående forudsætninger og løsninger er der plads til evt. øvrig støj. Det 

nøjagtige antal vareleverancer, herunder post, øvrig varetilkørsel, flyttebiler 

mv. bør dog undersøges nærmere, idet leverancer mv. til boliger vil være 

begrænset af en maksimal højde på varebiler på 2,6 meter, og derfor kan 

varegården anvendes til leverancer til varebiler over 2,6 meter. 

9.2. Trafikstøj 

Der er foretaget støjberegninger af projektområdet og nært tilgrænsende om-

råder med afsæt i det foreliggende projekt og de prognosticerede trafikstig-

ninger og ny bebyggelse, der sammenholdes med 0-alternativet og Hoved-

forslaget. Afsnittet er baseret på beskrivelser, beregninger og vurderinger 

anført i notatet Herlev Bymidte. Bidrag til VVM. De trafikale konsekvenser. 

Viatrafik 13. december 2018. 

 Metode 9.2.1.

Beregningerne er foretaget med den i Danmark gældende støjmodel 

”Nord2000” i programmet SoundPLAN 8.0. Støjniveauet beregnes som Lden 

(dag, aften, nat) som er det årssammenvægtede støjniveau – og er gælden-

de støjparameter i Danmark.  

Der er foretaget beregninger for trafikstøj for følgende scenarier: 

 Basis 2018 

 0-alternativ, 2021 (uden letbane) 

 Hovedforslag, 2021 (uden letbane) 

 0-alternativ, 2025 (med letbane) 

 Hovedforslag, 2025 (med letbane) 
 

Herudover er der foretaget punktberegninger på udvalgte facader. 

Der er foretaget beregninger illustreret med konturkort for 2021 med og uden 

SRS. Disse beregninger viser projektets største støjkonsekvenser for nabo-

erne til Herlev Bymidte, fordi biltrafikken i 2021 forventes at være større end i 

2025 pga. letbanen. 

På facaderne på Herlev Bymidte bliver støjbelastningen dog større i 2025, da 

Herlev Ringvej flyttes tættere på facaden som følge af letbanen. 

Der er ikke udarbejdet konturkort for 2025 fordi de største støjkonsekvenser 

på Herlev Bymidtes facader bedst ses på de detaljerede punktberegninger, 

som er foretaget både for 2021 og 2025 med og uden SRS. 
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Trafikken er indlagt i henhold til trafiktal for 2018 og modelberegninger for 

2021 og 2025. Trafikmængder er årsdøgnstrafikmængder, som benyttes til 

støjberegninger i henhold til regler fra Miljøministeriet. Der er indlagt trafik på 

Herlev Hovedgade, Herlev Ringvej, Herlev Bygade, Herlevgårdsvej, Vinde-

byvej, Hjortespringvej, Højbjergvej, Engløbet og Stumpedal og vejene ind til 

Herlev Bymidte/Herlev Bymidte. Der er ikke indlagt trafik på andre veje, da 

støjbidraget herfra skønnes at være ubetydeligt.  

Resultaterne er vist som orienterende konturkort, som viser hvor støjbelastet 

området er i forhold til de forskellige delområder.  

Herudover er resultaterne vist som punktberegninger på de enkelte etager 

for udvalgte bygningsfacader for boligerne. 

Som et led i etablering af letbanen planlægges det at reducere den tilladte 

hastighedsgrænse på Herlev Ringvej fra 70 km/h til 50 km/h mellem Hjorte-

springsvej og Herlev Hovedgade, mens de øvrige strækninger er uændret 70 

km/h. Den målte hastighed viser dog at der allerede i dag køres med en lav 

hastighed ud for Herlev Bymidte. Den målte gennemsnitshastighed på hver-

dage ud for Herlev Bymidte er 35 km/h i sydlig retning og 25 km/h i nordlig 

retning. I støjberegningen er det derfor valgt ikke at medtage en effekt af at 

den skiltede hastighed reduceres ud for Herlev Bymidte mellem Herlev By-

gade og Herlev Hovedgade. På den øvrige del af Herlev Ringvej tages der 

hensyn til en ændret skiltet hastighed. 

 

Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2018-2023 

Af Herlev Kommunes Støjhandlingsplan 2018-2023, side 23-24, tabel 5, 

fremgår det bl.a., at Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er de kommunale 

veje, der er hårdest ramt af vejtrafikstøj (har de største støjbelastningstal 

SBT). Der bor mange personer (i etageboliger), tæt på de to veje.  

Af de støjbelastede boliger i Herlev Kommune, som har en støjbelastning 

over 68 dB, udgør 99,8 % boliger som ligger langs Herlev Ringvej og Herlev 

Hovedgade (fratrukket boliger langs statsvejen Motorring 3).  

Der er således i dag et stort behov for at etablere støjreducerende tiltag på 

disse to veje. Af mulige tiltag har Herlev Kommune peget på følgende: 

 

 Herlev Ringvej: Ny støjreducerende asfaltbelægning nord for Herlev 
Hovedgade og strækningsvis nye støjreducerende asfaltbelægning 
syd for Herlev Hovedgade, 50 km/h på strækning Hjortespringvej – 
Herlev Hovedgade og 60 km/h på øvrige ”ydre” strækninger ved hjælp 
af fartvisere ”Din fart”. 
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 Herlev Hovedgade: Ny støjreducerende asfaltbelægning vest for Her-
lev Ringvej. 50 km/t på hele strækningen med smallere kørespor og 
fartvisere ”Din fart”. 
 

 Herlevgårdsvej: Ny støjreducerende asfaltbelægning på hele stræk-
ningen. 
 

 

Hovedstadens Letbanes anlægsprojekt for Letbane på Ring 3 

Af VVM’en for letbanen (Transportministeriet, Letbane på Ring 3, VVM-

redegørelse, maj 2015, afsnit 8.7.2) fremgår: 

 

 Letbanen på Ring 3 forløber i eller langs veje med forholdsvis høj tra-
fikintensitet. Da støjbidraget fra letbanen er relativt lille i forhold til stø-
jen fra vejene langs letbanens linjeføring, vil letbanens støjmæssige 
betydning være meget begrænset.  

 I store dele af området langs Ring 3 vil den samlede støj stort set væ-
re uændret.  

 

 Miljømål 9.2.2.

 

Miljøstyrelsen har opstillet vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i for-

skellige områder. De vejledende værdier er opstillet for Nord2000 og gælder 

for årsmiddelværdien af støjen udendørs i ”frit felt”. 

”Frit felts-værdien” er den støjværdi som er gældende ved en facade uden at 

der er refleksioner af støjen ved ”egen” facade. ”Frit felts-værdien” er den 

støjværdi Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier er gældende for. 

 

Område 
Grænseværdi 
Vejtrafikstøj 

Rekreative områder i det åbne land, campingpladser o.l. Lden 53 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og under-
visningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden 
kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker 

Lden 58 dB 

Hoteller, kontorer mv. Lden 63 dB 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. 

 

Grænseværdierne udtrykker den støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens 

vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt. Hvis støjen er 

højere end den vejledende grænseværdi, vil en større andel af befolkningen 

opleve støjen som generende, og der er øget risiko for sundhedsmæssige 

konsekvenser i form af følgesygdomme for de personer der lever og arbejder 

i støjbelastede områder. 
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Etableres boligbebyggelse på området må vejtrafikstøjen ikke overskride Lden 

58 dB.  

Af vejledningen fremgår det, at der ved planlægning af nye, tætte byområder 

og områder nær det overordnede vejnet, herunder ved byomdannelse kan 

der opstå ønske om at forny eller vitalisere boligkvarterer, og hvor der om-

dannes til nye boligområder eller områder til blandede byfunktioner, kan der 

være situationer hvor grænseværdien på 58 dB på ingen måde kan overhol-

des.  

 

Der kan i disse særlige situationer planlægges nye, støjisolerede boliger (og 

tilsvarende støjfølsom anvendelse) under forudsætning af, at det sikres at:  

 
 Alle udendørs områder, der anvendes til ophold i umiddelbar tilknyt-

ning til boligerne, har et støjniveau lavere end 58 dB. Det samme 
gælder områder i nærheden af boliger, der overvejende anvendes til 
færdsel til fods (f.eks. gangstier, men ikke fortove mellem boligen og 
vejen), og  

 

 Udformningen af boligernes facader sker, så der er et støjniveau på 
højest 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer 
(f.eks. med særlig afskærmning uden for vinduet, eller særligt isole-
rende konstruktioner), samt højst 33 dB indendørs med lukkede vin-
duer. 

 

 Boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum 
mod boligens stille facade og birum mod den trafikerede vej.  
 

For boliger o.l., hvor disse hensyn imødekommes, skal det udendørs støjni-

veau ved facaden ikke sammenholdes med de vejledende grænseværdier.  

Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med lukkede vinduer 

skal desuden være overholdt for at bygningen kan tages i brug.  

Ved planlægning for boliger i støjbelastede områder bør der desuden sikres 

adgang til nærliggende, grønne områder, som ikke er støjbelastede. 

Der bør dog ikke planlægges for boliger, hvor støjniveauet er højere end Lden > 
68 dB for vejtrafikstøj. For kontorer overholdes krav fra Bygningsreglementet 
om en indendørs støjbelastning på maksimalt Lden 38 dB med lukkede vindu-
er og 51 dB med åbne vinduer. 

 Eksisterende forhold (Basis 2018) 9.2.3.

Der er fortaget beregninger med nuværende trafik og nuværende bygninger. 

Beregningerne viser at støjniveauet på de nuværende facader for Herlev 

Bymidte ud mod Herlev Ringvej er generelt i intervallet 68-73 dB med enkel-
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te områder i intervallet 63-68 dB. På facaden ud mod Herlev Hovedgade er 

støjniveauet i intervallet 68-73 dB. På Herlev Bygade er støjniveauet for fa-

caderne på Ringgården ud mod vejen generelt beregnet til 63-68 dB dog 

med enkelte områder i intervallet 58-63 dB (Figur 9-2). 

 

Figur 9-2 Støjberegninger af trafik 2018 og bygninger 2018. 

 

 

Figur 9-3 Støjberegninger, 0-alternativ 2021. 
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 Vurdering af trafikstøj 9.2.4.

For at vurdere betydningen af udbygningen i forhold til støjniveau på de om-

kringliggende veje er der foretaget en beregning af støjniveauet i 0-

alternativet Figur 9-3 sammenlignet med Hovedforslaget henholdsvis 2021 

(Figur 9-4) og 2025 (Figur 9-5). Beregningerne viser at støjforskellen er mar-

ginal men alligevel tydelig enkelte steder. 

 

Figur 9-4 Hovedforslag 2021. Støjberegninger af fremtidig trafik 2021 samt nye 
bygninger og plandata. 
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Figur 9-5 Hovedforslag 2025: Trafik 2025, nye bygninger inkl. letbane. 

 

Der er foretaget beregninger af støjbelastningen i Hovedforslag 2021 med 

udlægning af SRS-belægninger som afværgeforanstaltning. SRS-belægning 

er i beregninger udlagt på Herlev Ringvej mellem Hjortespringvej i nord og 

ca. 275 m syd for Herlev Hovedgade. På Herlev Hovedgade er den udlagt 

mellem Herlev Bygade og Herlev Ringvej (der er i forvejen SRS-belægning 

øst for Herlev Ringvej), se Figur 9-6. 

Beregningerne viser at støjniveauet på facaden ud mod Herlev Ringvej er i 

intervallet 68-73 dB. På facaden ud mod Herlev Hovedgade er støjniveauet 

generelt 68-73 dB med enkelte områder i intervallet 63-68 dB.  

SRS-belægningen på Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade har således en 

mindre effekt på støjbelastningen på bygningerne langs vejene. På Herlev 

Bygade er støjniveauet for facaderne på Ringgården ud mod vejen beregnet 

til at være i intervallet 63-68 dB. 
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Figur 9-6 Hovedforslag med SRS 2021. Støjberegninger af fremtidig trafik 2021 samt 
nye bygninger og plandata. 

 

Støjmodellen med influensområdet med en markering af vejstrækninger, 

hvor der er anvendt SRS-belægning i Hovedforslaget er vist på Figur 9-7. 

Det bemærkes at der er allerede i dag er SRS-belægning øst for Herlev 

Ringvej. 
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Figur 9-7 Støjmodel med influensvejnettet og udstrækning af SRS-belægning. 

 
Punktberegninger 
 
Der er foretaget beregninger af støjniveauet på bygningsfacader mod de mest 
trafikerede veje og på tagfladen fordelt både på parkeringsplads og de 
rekreative områder, jf. Figur 9-8. Beregningsresultaterne er gengivet i Figur 
9-9, hvor der er anført støjniveauet for hovedforslaget i 2021 (uden/med SRS-
belægning) og i Figur 9-10 i 2025 (uden/med SRS-belægning).  
 
Resultaterne af punktberegningerne viser følgende: 
 

 Der er i kontorbygningen punkt 3 på 1. etage beregnet et støjniveau 
på facaden over 68 dB – også i beregningen med SRS på Herlev 
Ringvej og Herlev Hovedgade. Støjbelastningen på kontorfacader er 
generelt på 64-70 dB ved forslaget med SRS i 2025. 
 

 For kontorbygningen (fra 2. sal og opefter) i punkt 2 og 3 er der be-
regnet et højere støjbelastning end den vejledende grænseværdi på 
63 dB. Det kan derfor være nødvendigt med facadeisolering og ”rus-
servinduer” på disse facader.  
 

 

SRS-belægning, i dag 
 
SRS-belægning: 
Hovedforslag med  
afværgetiltag 
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Figur 9-8 Placering af punktberegninger for Hovedforslaget. 

 

 Størstedelen af tagfladen har en støjbelastning på under 58 dB og 
overholder dermed grænseværdien til rekreative opholdsarealer. Det-
te gælder således også for boligerne. I punkt 10, 11, 12, 13 og, 35, 36 
og 38 overskrides grænseværdien dog. I området for punkt 10, 11, 12 
og 13 er planlagt tekniske installationer mens punkt 35, 36 og 38 er 
parkeringsplads og punkterne er dermed ikke kritiske. 
 

 Boliger har generelt en støjbelastning under grænseværdien på 58 
dB. Dog er for boligerne ud mod Herlev Hovedgade (punkt 6 og 7 fra 
5. etage og opefter) en støjbelastning over 58 dB. Tilsvarende har 
boligerne i punkt 9 en støjbelastning på over 58 dB fra 6. etage og 
opefter. Det kan derfor være nødvendigt at indrette nogle af boligerne 
så sove- og opholdsrum ikke er orienteret mod gaden eller med ”rus-
servinduer”. 
 

 I punkt 4 og 5 ud mod Herlev Ringgade er der en støjbelastning over 
68 dB i både 2021 og 2025 (hhv. med og uden SRS). Dette er tilldels 
parkering, hvor der ikke er grænseværdier, og butikker. Butikserhverv 
kan i særlige situationer udlægges ved støjniveauer helt op til 68 dB – 
og da det her er en facade til butikker, som vil være helt lukket og 
uden vinduer, foreslås facadeisolering som afværgeforanstaltning. 
 

 Det fremgår af beregningerne at SRS-belægning hjælper med 0,5-1 
dB. 
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Figur 9-9 Facadestøj 2021 Hovedforslag, Herlev Hovedgade (øverst) og Herlev Ring-
vej (nederst). Viatrafik. 
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Figur 9-10 Facadestøj 2025 Hovedforslag, Herlev Hovedgade (øverst) og Herlev 
Ringvej (nederst). Viatrafik. 

 Afværgeforanstaltninger 9.2.5.

Der etableres afværgeforanstaltninger, således at støjniveauet reduceres 

inde i bygningen og overholder krav fra Bygningsreglementet om en støjbe-

lastning indendørs på maksimalt Lden 33 dB med lukkede vinduer og 40 dB 

med åbne vinduer i nye boliger, og for nye kontorer 38-51 dB med henholds-
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vis lukkede og åbne vinduer. Der skal etableres facadeisolering og støjdæm-

pende vinduer. 

Samlet set vurderes det, at de nye boliger på Herlev Bymidte får en lille støj-

påvirkning som følge af at det kun er en mindre andel som er beregnet til at 

få en støjbelastning på facaden på over 58 dB. Som afværgeforanstaltning 

etableres f.eks. facadeisolering og ”russervinduer” på disse facader.  

Tilsvarende er det beregnet, at de eksisterende boliger i området, inkl. Stik-

vejen til parkeringsdæk får en lille påvirkning af det nye Herlev Bymidte. 

Størstedelen af tagfladen har en støjbelastning på under 58 dB. De områder 

som er udlagt til rekreative opholdsarealer overholder grænseværdien. 

På facaderne ud mod Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade er der for kon-

torbygningen beregnet en støjbelastning som overstiger 63 dB, hvilket kræ-

ver særlige tiltag. Som afværgeforanstaltning kan f.eks. etableres støjreduce-

rede asfalt på Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade samt facadeisolering og 

”russervinduer” på disse facader. 

Som afværgeforanstaltninger arbejdes der med følgende tiltag: 

SRS-belægning for at modvirke støj over 68 dB på alle facader. 

Støjisolerende vinduer for at sikre krav fra Bygningsreglementet i forhold til 

den indendørs støjbelastning. 

Støjisolerende facader for at sikre krav fra Bygningsreglementet i forhold til 

den indendørs støjbelastning. 

10. Miljøvurdering af luft og lugt i driftsfasen 

10.1. Luftforurening fra trafik 

Dette afsnit er baseret på beregninger anført i notatet Herlev Bymidte. Bidrag 

til VVM. De trafikale konsekvenser. Viatrafik, 13. december 2018. 

 Metode 10.1.1.

Luftforureningen som følge af trafik til og fra Herlev Bymidte beregnes på et 

overordnet niveau og sammenholdes med 0-alternativet.  

Udledningen af forurenende stoffer (emissioner) fra trafikken afhænger af 

trafikkens omfang, herunder kørelængde, køretøjstype, hastighed og køre-

måde. Forbedret motorteknologi og partikelfiltre på lastbiler betyder mindre 

udslip i takt med at de nye motorteknologier bliver mere udbredt i bilparken. I 

beregningerne er der taget højde for disse forbedringer. 
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Data til emissionerne er beregnet med de nuværende forventede fremtidige 

emissioner. Det forventes, at emissionerne pr. bil gennem de næste år vil 

falde, efterhånden som bilparken bliver udskiftet, da nye biler skal efterleve 

de nye normer fra EU. F.eks. må nye person- og varebiler i EU højst udlede 

130 hhv. 175 g CO2/km som et gennemsnit i 2015, og i 2021 skærpes disse 

krav til 95 hhv. 147 g CO2/km. 

Ved beregningen tages der udgangspunkt i stigningen i trafikken for områ-

det. Der er tale om en meget overordnet vurdering, der belyser merforure-

ningen. Dette med udgangspunkt i, at turene til/fra Herlev Bymidte/Herlev 

Bymidte i gennemsnitligt udgør en længde på 8,3 km, jf. TU 2010-2014 gen-

nemsnitlig turlængde for indkøbsture i bil. Det antages samtidig at trafikken 

fordeler sig på veje med hastighedsklasse svarende til by.  

Ved beregningen af konsekvenserne af emissioner for de enkelte scenarier, 

herunder Hovedforslag, tages der udgangspunkt i trafikken til/fra Herlev By-

midte i dag og Herlev Bymidte i 2021 og 2025.  

For at få så tydelig en konsekvensvurdering som muligt, tages der derfor iso-

leret set udgangspunkt i trafikken til/fra Herlev Bymidte for Basis og 0-

alternativerne. Derudover ses der på de trafikale ændringer, som projektet 

ved opførelse af Herlev Bymidte betyder i Hovedforslaget.  

Forskellen mellem de 2021 og 2025 skyldes forventninger til ændringer i 

hvor mange emissioner køretøjer udleder. 

Øvrige påvirkninger af trafikken, som følge af letbane og generel trafikvækst, 

indgår ikke i beregningen da den er uinteressant i denne sammenhæng. 

 Vurdering af emissioner 10.1.2.

De samlede emissioner for trafikken til/fra Herlev Bymidte/Herlev Bymidte er 

opgjorte for komponenterne: SO2 (svovldioxid), NOx (kvælstofilter), HC (kul-

brinter), CO (kulilte), CO2 (kuldioxid) og partikler (PM10, svarende til partikel-

størrelse) i følgende tabel. 

 

[TONS/ÅR] SO2 NOX HC CO CO2 
PARTIK- 

LER 

Basis 2018 0,018 8,52 6,82 62,49 2.898 0,297 

       

0-alternativ 2021 0,016 5,66 4,72 42,21 2.525 0,189 

Hovedforslag 2021 0,024 8,46 7,04 63,04 3.771 0,282 

       

0-alternativ 2025 0,015 4,62 4,22 36,31 2.386 0,146 
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Emissioner for trafikken til/fra Herlev Bymidte/Herlev Bymidte pr. år. 
 

Beregningen viser, at der i 2025 vil være en forøgelse i luftforurening i form 

af øget SO2 og CO2 men mindre udledning af NOx, HC, CO og partikler. 

Dette som følge af en kombination af øget trafik til Herlev Bymidte, mens re-

nere motorteknologi vil være med til at opveje mertrafikken i 2025 på nogle 

områder i forhold til Basis 2018.  

Graden af forureningen vurderes at være lille, idet der kun vil være tale om 

en mindre lokal forøgelse. Det vurderes, at der ikke vil være behov for af-

værgeforanstaltninger i forhold til luftforureningen.  

10.2. Lugt  

 Metode 10.2.1.

Force Technology har 29. december 2016 udarbejdet notatet Vurdering af 

luftemissioner omkring projekt Herlev Bymidte. 

Emissionen af lugt og CO i projektet er beregnet vha. OML-modellen (Opera-

tionel Meteorologisk Luftkvalitetsmodel). Programmet beregner koncentratio-

nerne i forskellige afstande og højder fra afkastene. Koncentrationerne er 

vurderet i forhold til Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier. Der er foreta-

get beregningerne af CO fra indendørsparkering og lugt fra restaurantkøkke-

ner.  

 Eksisterende forhold 10.2.2.

I dag er der placeret en fiskehandler og en blomsterhandler mod gågaden. 

I Herlev Bymidte er der derudover placeret en Føtex med delikatesseafdeling 

og to caféer. Endvidere er der placeret flere tøjbutikker, sportsbutikker mv. (i 

alt 24. butikker) 

Luftemissionerne fra disse virksomheder er ikke kendt. Emissionerne vil af-

hænge af evt. renseforanstaltninger, anlæggenes alder, vedligehold mv. Det 

kan ikke afvises, at fiskehandleren vil kunne give anledning til lugtpåvirknin-

ger af de nærmeste områder. Ved et besøg i området kunne der konstateres 

lugt fra fiskehandlen, men ikke lugt fra de øvrige virksomheder.  

Parkeringen omfatter ca. 520 pladser, hvoraf det antages, at ca. 430 er pla-

ceret under indendørs forhold. Parkeringspladserne på parkeringsdækket, 

som er placeret i det fri, vurderes ikke at give koncentrerede udledninger, 

idet der foregår en naturlig ventilation. Ved indendørs parkering kan der der-

imod ske en opkoncentrering af stoffer, der evt. kan påvirke omgivelserne. 

Den nuværende bidragsværdi fra parkeringsanlægget er beregnet på basis 

Hovedforslag 2025 0,022 6,90 6,30 54,22 3.563 0,217 
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af ca. 430 indendørs p-pladser Denne emission giver anledning til en kon-

centration på ca. 50 mg/m3 i en højde på 1,5 meter over terræn ved de kor-

teste afstande fra afkastene. Den vejledende grænseværdi for CO er 1 g/m3. 

Bidraget vil på 250 meters afstand meter være mindre end denne værdi. Bi-

draget fra parkeringskælderen er væsentligt mindre end bidraget fra Herlev 

Ringvej. 

 Vurdering af lugtpåvirkninger 10.2.3.

Der er foretaget en vurdering af emissioner fra restaurationskøkkener og p-

hus. 

Restaurationskøkkener.  

Tilberedning af mad giver ofte anledning til lugtgener. For at undgå proble-

mer med damp og lugt i restauranter, så er køkkenerne altid forsynet med 

udsugninger. Udsugningerne føres normalt til afkast over taget. I tilfælde, 

hvor bygningen med restauranten er lavere end nabobygningerne, og hvor 

afkastet derfor ikke bliver højere end nabobygningerne, kan det forårsage 

lugtgener hos naboerne. 

Emissionerne af lugt fra denne type anlæg vil afhænge af, hvilke produkter 

der tilberedes, tilberedningsmetoder og evt. hvilke rensningsforanstaltninger, 

der er på udsugningsluften. Der vil således være stor forskel i emissionerne, 

om der f.eks. er tale om en restaurant med køkken, eller der blot er tale om 

en mindre café, hvor der kun serveres kaffe. 

 

Typiske emissioner fra køkkener til illustration af påvirkninger fra restaurantkøkkener i 
Herle Bymidte (FORCE Technology 2016). 

 
Etableres køkkener uden rensning med afkasthøjde lige over tag vil det med-
føre væsentlige lugtpåvirkninger af omgivelserne. Bidraget vil være over de 
vejledende grænseværdier. Etableres der derimod rensning, vil der sandsyn-
ligvis ikke være gener i omgivelserne. forhold til 0-alternativet vil der ved etab-
lering af rensning på nye restaurantkøkkener i omgivelserne være mindre 
påvirkning af lugt. 
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Emissioner fra udsugningsanlæg fra køkkener med rensning til 100 LE/s i forskellige 
niveauer over terræn mod Herlev Torv ved afkasthøjde på 20 m. 

 

Parkeringshus 
Der er fortaget beregninger med de forventede udsugninger fra parkerings-
kældre, der viser, at bidraget bliver væsentlig over grænseværdien. Ved etab-
lering af indendørs parkeringsarealer vil bidraget være over den vejledende 
grænseværdi for CO. I forhold til 0-alternativet vil koncentrationen blive min-
dre, såfremt afkastene bliver etableret over tag i forhold til de nuværende af-
kast, der er placeret ca. 2,5 meter over terræn. 
 

 
Bidrag for nye parkeringskældre ved Herlev Torv (afkasthøjde 20 meter). 

 

 
Bidrag for parkeringskældre ved Herlev Ringvej (afkasthøjde 31 meter) 

 

Endvidere vil emissionen af CO fra parkeringskældre medføre overskridelse 

af grænseværdierne i omgivelserne, såfremt der ikke bliver etableret til-

strækkelige afkasthøjder/eller rensning. Disse bør beregnes, når projektet er 

mere detaljeret. Bidraget af CO fra indendørsparkeringsarealer vil sandsyn-

ligvis være mindre end bidraget fra vejene omkring Herlev Bymidte.   

Overordnet ses vurderes det, at det er muligt at indpasse det planlagte i Her-

lev Bymidte inden for gældende regler for luftemissioner. Der skal dog især 
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fokuseres på afkasthøjder og rensning fra restauranter/butikker der tilbereder 

madvarer samt parkeringsanlæg. 

  

11. Kumulative forhold 

Udbygningen af Herlev Hospital og letbanen langs Herlev Ringvej vil påvirke 
trafikken i området i både anlægs- og driftsfasen. 

I trafikberegninger med OTM-modellen er der medtaget alle de øvrige infra-
strukturprojekter, som det vurderedes relevant at medtage ved udarbejdel-
sen af udredningen for letbanen – samme trafikgrundlag indgår i nærværen-
de projekt for Herlev Bymidte. Der forventes således ikke betydende vedva-
rende trafikale effekter fra andre trafikprojekter i driftsfasen. 

Kapacitetsberegninger med etablering af letbanen langs Herlev Ringvej viser 
at der kan forventes en gennemsnitlig kø på Herlev Bygade fra krydset med 
Herlev Ringvej, som næsten giver tilbagestuvning til adgangsvejen Herlev 
Bymidte. De maksimale kødannelser går langt forbi adgangsvejen til Herlev 
Bymidte. Dette vil ikke være acceptabelt. Da disse afviklingsproblemer for-
ventes uden en udbygning af Herlev Bymidte, vil det være nødvendigt med 
tiltag på Herlev Bygade når Herlev Bymidte udbygges. Disse tiltag tæller en 
undersøgelse af en signalregulering af krydset Herlev Bygade/Stikvejen og 
undersøgelse af forlængede svingbaner på Herlev Bygade ud mod Herlev 
Ringvej. 

Anlægsarbejdet til letbanen kan give en moderat, midlertidig påvirkning af 
trafikafviklingen til Herlev Bymidte og der kan være perioder med ændrede 
adgangsforhold til og fra Herlev Bymidte. I alle henseender går anlæg af let-
bane langs Ring 3 forud for opførelse og realisering af Herlev Bymidte. 

I VVM´en for letbanen er der foretaget en opgørelse af boliger, der kan bela-
stes af vibrationer og strukturlyd i driftsfasen. I Herlev Kommune er antallet 
af boligenheder der kan blive belastet over grænseværdien opgjort til 0. Det-
te gælder både Vibrationer (grænseværdi 75 dB(KB)) og Strukturlyd (græn-
seværdi 20 dB(A)(aften/nat)). 

Dette vurderes også at gælde kommende boliger i projektområdet, som vur-
deres at være sammenlignelige med ejendommen Ringgården.  

Projektet vurderes ikke at give anledning til vibrationer i anlægs- eller drifts-
fasen fra letbanen. Den miljømæssige påvirkning vurderes derfor at være 
ubetydelig. 

Ved den planlagte endelige færdiggørelse af Herlev Bymidte i 2023 vil den 

planlagte letbane langs Ring 3 ikke være åbnet. Det forventes at letbanen 

åbner i 2025. Her er der planlagt at letbanen får en station på Herlev Ringvej 

ud for Herlev Bymidte. Der bliver således direkte adgang mellem letbanens 

station og Herlev Bymidte. Det er planlagt at letbanen skal køre hvert 5. mi-

nut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen og i weekenden.  
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Letbaneprojekt forventer at omfatte følgende ændringer, jf. Letbane Ring 3, 

Dispositionsforslag, april 2015, (side 99):  

 

I Herlev Hovedgade krydset ændres der ikke på antallet af svingbaner i for-

hold til i dag, men svingbanerne på Herlev Ringvej forlænges under hensyn 

den forøgede trafik til et butikscenter på Herlev Hovedgade, som er under 

opførelse. På nordsiden af krydset anlægges stationen v/Herlev Hovedgade. 

For at få plads til letbanen (og station) er det nødvendigt at nedlægge trap-

pen til stitunnelen under Herlev Ringvej (mellem centret og Tornerosevej). Af 

pladshensyn nedlægges endvidere det sydlige fodgængerfelt i krydset med 

Herlev Bygade. 

 

 
 Letbanens stoppested ved Herlev Hovedgade med fremtidig udformning af Herlev 
Ringvej, jf. Hovedstadens Letbane, Letbane på Ring 3, Udbudsprojekt, november 
2016, side 27. 

 

Stationen etableres med sideperron og er placeret nord for det store signalre-
gulerede kryds ved Herlev Hovedgade, tæt ved Herlev Bymidte. 
 

Som følge af åbningen af letbanen må der forventes en reduceret kollektiv 
busbetjening langs Herlev Ringvej, men letbanen vil opveje dette. 

12. Afværgeforanstaltninger 

I det følgende beskrives samlet hvilke afbødende foranstaltninger der er be-
hov for ved realisering af projektet i hhv. anlægsfasen og driftsfasen. 

12.1. Anlægsfasen 

Byggearbejderne foretages hovedsageligt på hverdage indenfor normal ar-

bejdstid. 
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Etablering af Herlev Bymidte udføres i 3 faser. Byggeprogrammet sikrer, at 
der opretholdes drift af dagligvarebutik (Føtex) inkl. parkeringsfaciliteter her-
til. Den nuværende nedkørsel til parkeringskælderen opretholdes i fase 1 
indtil nye parkeringsfaciliteter er etableret. 

Byggepladsen etableres ud mod Herlev Ringvej med vejadgang til og fra 

denne. Varetrafik til Føtex og center planlægges også at ske fra Herlev 

Ringvej.  

Lastbilstrafikkens ruter skal aftales nærmere med Herlev Kommune og god-

kendes af politi og vejmyndighed. 

De trafikale forhold ved udkørslen fra byggepladsen og varelevering til Føtex 

til/fra Herlev Ringvej skal sikres, herunder en løsning for lette trafikanter. Tra-

fikløsning og regulering skal koordineres med Letbaneprojektet, og godken-

des af politi og vejmyndighed. 

I 3. fase skal de trafikale forhold ved adgangsvej til byggepladsen ud mod 

Herlev Hovedgade sikres. 

2. og 3. fase gennemføres i samme periode som letbanen har planlagt an-

lægsarbejde i Herlev Ringvej, hvilket medfører en grænseflade, der skal de-

tailplanlægges i samråd med Letbaneprojektet, og godkendes af politi og 

vejmyndighed.   

Der skal i samarbejde med politi og Herlev Kommune udarbejdes trafikpla-

ner, sådan at trafikken i anlægsfasen ikke vil medføre betydelige påvirknin-

ger af den lokale fremkommelighed og trafiksikkerhed. 

Der skal foretages gennemgang af bygninger forud for nedrivning for evt. 

byggematerialer med indhold af miljøfarlige stoffer. Sådanne materialer skal 

håndteres og bortskaffes særskilt iht. gældende regler. 

Der skal foretages støvbekæmpelse i nødvendigt omfang. 

Evt. forurenet vand vil blive afledt til eksisterende kloak, evt. via sandfang 

og/eller olieudskiller efter særskilt tilladelse fra Herlev Kommune. 

12.2. Driftsfasen 

Der er ikke identificeret behov for afbødende foranstaltninger mht. påvirkning 

af de visuelle forhold. Projektet indebærer en fornyelse af områdets arkitek-

toniske udtryk og funktion som bycenter. 

En trafiksikkerhedsmæssig og kapacitetsmæssig acceptabel trafikafvikling i 

en række vejkryds skal sikres, dels ved ombygning, dels ved etablering eller 

tilpasning af signalregulering. Som afværgeforanstaltning skal en optimering 

af signalerne på Herlev Ringvej og Herlev Hovedgade undersøges og indar-
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bejdes i detailprojektet for Herlev Bymidte allerede i 2021, og senere i et 

samarbejde med Hovedstadens Letbane justeres når letbanen er etableret. 

Der skal etableres længere svingbaner på Herlev Bygade i krydset til Herlev 

Ringvej, i samspil med den endelig valgte krydsløsning for kryds Herlev By-

gade – Stikvejen, og trafikafviklingen i krydset skal optimeres. 

Forholdene for de lette trafikanter skal forbedres ved at etablere en sikret 

krydsning af Stumpedal. Dette skal f.eks. ske ved at anlægge et fodgænger-

felt. 

Stikvejen til varegården skal udformes sådan at lastbiler kan vende inde i 

varegården. 

Port til varegård skal kunne lukkes ved leveringer i aften- og natperioden og 

på helligdage. 

Der skal etableres parkeringsfaciliteter iht. Herlev Kommunes parkerings-

norm. 

Der skal sikres tilfredsstillende adgang til cykelparkering i parkeringskælder. 

Varetilkørsel foregår fra offentligt tilgængelig vej. Personbiler o.l. har mulig-

hed for at bruge vejen helt hen til halvtaget over varegården.  

Lastbiler med køleanlæg slukker dieselgenerator inden lastbil tømmes. Vare-

tilkørsel skal ske som beskrevet i beregningerne for varelevering og støj.  

Loftet i varegården er lydabsorberende. Fx med et 25 mm træbetonloft på 20 

mm mineraluld. 

Der etableres lydabsorberende facadeelementer på dele af Boligforeningen 

Ringgårdens ejendom i nødvendigt omfang, sådan at gældende støjkrav op-

fyldes. 

Der etableres afværgeforanstaltninger, således at støjniveauet som følge af 

trafikstøj reduceres inde i bygningen og overholder krav fra Bygningsregle-

mentet om en støjbelastning indendørs på maksimalt Lden 33 dB med luk-

kede vinduer og 40 dB med åbne vinduer i nye boliger. Tilsvarende for nye 

kontorer er kravene 38-51 dB med henholdsvis lukkede og åbne vinduer. Der 

skal udlægges støjreducerende slidlag på Herlev Ringvej og Herlev Hoved-

gade på strækninger ved Herlev Bymidte ligesom der skal etableres facade-

isolering samt støjreducerende vinduer. 

Afkast fra butikker, restauranter samt parkeringskælder skal indpasses i det 

planlagte i Herlev Bymidte inden for gældende regler for luftemissioner. 

13. Overvågning 
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I anlægsfasen vil der være behov for styring af logistik herunder registrere 
tung trafik til og fra byggepladsen for nærmere at vurdere, om der opstår ka-
pacitetsmæssige problemer med trafikafvikling og trafiksikkerhed ved trans-
porter til og fra byggepladsen.  

Der er ikke identificeret behov for overvågning af miljøet i tilknytning til drift af 
projektet. Herlev Kommunes trafiktællinger på vejene i kommunen vurderes 
ikke at skulle suppleres særskilt i relation til projektets realisering. Dog vil 
hidtidige positioner for trafiktællinger i nærområdet skulle revurderes. 

De øgede trafikmængder vil skabe øget støj ved bebyggelser langs vejene. 
Da Herlev Kommune hører under betegnelsen ”større byområde” jf. Støjbe-
kendtgørelsen, er kommunen forpligtiget til at støjkortlægge hvert femte år. 
Overvågning af vejtrafikstøj foregår gennem kommunens arbejde med støj-
kortlægning og støjhandlingsplan for trafikstøj. 

14. Mangler 

Der er ikke fundet manglende oplysninger i vurderingsgrundlaget, som vur-
deres at have væsentlig betydning for miljøvurderingen. 

Omfanget af jordkørsler i anlægsfasen er vurderet ved beregninger ud fra 
forudsætninger ved tilsvarende byggeprojekter. 

Desuden kendes den detaljerede tidsplan for udbygningen, hvorfor det ikke 
er muligt at identificere spidsbelastningsperioderne for trafik under byggefa-
sen. 

Anlæg af letbanen på Ring 3 pågår og arbejdet med detaljering af projektet, 
kan have betydning for letbanens anlæg, udformning og tidsplan. 

15. Referencer 

Herlev Bymidte. Bidrag til VVM. De trafikale konsekvenser. Viatrafik 13. de-
cember 2018. 

Trafikstøj ved Herlev Bymidte. ”Orienterende støjberegninger”. Viatrafik 6. 
december 2018. 

Forslag til Lokalplan 104. Herlev Kommune/Årstiderne Arkitekter. 12. de-
cember 2018. 

Forslag til Kommuneplantillæg 7 til Herlev Kommunes Kommuneplan 1013-
2025. Herlev Kommune/Årstiderne Arkitekter. 3. december 2018. 

Herlev Kommune. Kommuneplan 1013-2025. 

Arkitektur og visualiseringer. Herlev Bymidte, Årstiderne Arkitekter. 6. de-
cember 2018. 


