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01K o g e  K y s t
LIVETS,  HAVNENS OG FORTÆLLINGENS BY

Udviklingen af Køge Kyst skal sikre nærhed for byens borgere til havnen og 

vandet. Den skal trække byen helt ud til vandet i en sammenhængende struk-

tur. Den skal fortolke og forstå det eksisterende, og videreføre den skala og 

karakter som byen og havnen har. Flette strukturerne sammen så der skabes 

en naturlig sammenhæng med bymidten, dens kvaliteter og den eksisterende 

diversitet. 

Udgangspunktet er Køges særlige kvaliteter, landskabet, vandet, historien og 

de nuværende velfungerende aktiviteter. Havnens industrielle karakter, Køge 

Ås forløb og den inviterende bymidte vil være bærende parametre i udarbej-

delsen af den endelige plan. 

FORSTÅ BYEN FOR AT SKABE VISIONEN

Visionerne skal hænge sammen med byens ånd og historie. Kun ved at forstå 

byens baggrund og sanse den på stedet kan man udvikle den rigtigt. 

I udarbejdelsen af visionerne har vi fokuseret på at analysere det eksisterende. 

Vi skal kende den eksisterende by – dens karakter, kvaliteter og identitet. Der-

med kan vi skabe en plan der vokser sammen med byen og bliver en naturlig 

fortsættelse af byens mangeårige udvikling. Vi vil se byen som en organisme 

der vokser med rødderne placeret i den historiske bymidte.

Ønsket om at trække byen helt ud til havnebassinets kant vil være det store 

fokus i udarbejdelsen af en masterplan. En udvikling af byen og havnen så den 

flettes sammen og hænger naturligt sammen som en bymæssig struktur. Men 

også en udvikling af byen som fokuserer på bæredygtighed i både social og 

fysisk forstand, skabelse af mødesteder og byliv samt en fortsættelse af den 

godes bys diversitet.

Skabelsen af en kulturforbindelse, en kommerciel forbindelse og en grøn for-

bindelse kan skabe denne udvikling og knytte det eksisterende og det nye 

sammen i én samlet by.

 

DEN DYNAMISKE PLAN – fleksibilitet og proces skaber plan

For at opnå størst mulig succes for planlægningen af området, bliver det vig-

tigt fra starten, at inddrage borgere og interessenter aktivt i udviklingen af 

havnen. Brugerne skal påvirke planlægningsprocessen gennem dialog med 

rådgiver og kommune, og ikke mindst skal de påvirke bydelens tilblivelse ved 

selv at skabe og udøve liv. De aktiviteter, idéer og initiativer der vil udspille 

sig omkring havnen, vil påvirke planlæggere og kommune og blive del af den 

samlede vision. En planlægningsstrategi for området må være så fleksibel og 

åben at brugerne reelt kan påvirke byens karakter. Samtidig skal en fortlø-

bende og tilpasningsdygtig proces fremtidssikre udviklingen af Køge Kyst så 

den altid er aktuel og foranderlig.
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4 Kombination af “hårde” og “bløde” værktøjer

Køges plan om at transformere tre store bymæssige områder; Station-

sområdet, Søndre Havn og Collstropgrunden, er et langsigtet og ambi-

tiøst projekt. Hvis udviklingen ikke sker i forhold til et samlende urbant 

greb, kan det have uigennemskuelige konsekvenser for hele byens 

fremtidige udvikling.

En vellykket planlægning kræver en evolutionær tilgang til byens ud-

vikling. Hvert indgreb skal forstå byen, dens ånd, ressourcer, byliv og 

Dynamisk planlægning
Byplaner definerer normalt en struktur og rumlige rammer for en pro-

grammeret vision.  Ved at skabe en entydig færdig strategi og plan, kan 

man opnå de bedste muligheder for at tiltrække investorer. 

Ejendomsmarkeder og udviklingen i de lokale behov skifter efter kon-

junkturer, ejerskifter og politiske beslutninger. De fremtidige forhold 

mellem boliger, kontorer og detailhandel, nyt og gammelt, offentligt og 

privat kender vi ikke fuldt ud. Vi kan ikke forudsige hele udviklingen i 

byen de næste 20 år. En masterplan skal derfor kunne rumme et frem-

tidigt liv, vi endnu ikke kender. For at dette skal lykkes, må den flette 

sig naturligt sammen med de eksisterende ressourcer, mentalt såvel 

som fysisk.

Vores plan fokuserer på at være omstillingsdygtig, smidig og fleksibel. 

Konceptet går ikke ud på at skabe et færdigt billede for arkitektur og 

byliv. Tilgangen til opgaven vil i stedet definere en masse muligheder 

for bygninger, rum og scenarier som alle indgår i en samlet procesori-

enteret strategi i en dynamisk masterplan. 

Den dynamiske masterplan for Køge består af en rammeplan, der ba-

seres på en stærk vision for de programmatiske og rumlige kvaliteter. 
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4 Kombination af “hårde” og “bløde” værktøjer

Rammeplanen består af de overordnede retningslinier for infrastruktur 

og byggefelter. Den tillader en høj grad af fleksibilitet og kan tilpasses 

forandringer i de fremtidige forhold. Den dynamiske plan fletter den ny 

bydel sammen med den gamle by. Den ”oversætter” gradvist byens og 

interessenternes aktiviteter, behov og økonomi og integrerer dem i en 

rammeplan med præcise intentioner og retningslinier.

En dynamisk og tilpasningsdygtig planlægning er i høj grad bæredygtig. 

Ikke kun i forhold til byens fysiske udbygning, men også i forhold til 

dens stemningsmæssige, kulturelle og funktionelle indhold. Alt det der 

skaber den gode by. 

GENBRUG AF EKSISTERENDE RESSOURCER

Et grundlæggende vigtigt træk i planen er at analysere byens ressour-

cer. Analyserne fokuserer på at kortlægge byens eksisterende kvaliteter, 

bygningstypologier, kulturtilbud og kreative miljøer. På den måde kan 

de grundlæggende rumlige, sociale og kulturelle ressourcer i byen og 

ved havnen integreres i processen, og indgå i udviklingen af en ram-

meplan. Det skaber diversitet og liv. Den lokale identitet styrkes og den 

nye bydel kan udvikles med holdbare kvaliteter.

Transformationen af Køge 
–7 handlingsmodeller

mennesker. Man skal kende konsekvenserne af sine indgreb både fy-

sisk, rumligt og økonomisk.

Byen har formuleret seks stærke visioner, der alle er dybt rodfæstet i 

stedets kulturelle, sociale og økonomiske potentiale. Syv handlingsmo-

deller supplerer disse visioner og danner basis for en procesorienteret 

realisering af dem. 

Moderne byer kan ikke længere kontrollere deres udvikling gennem 

separeringen af funktioner. Det skaber blot ”døde” zoner mellem trafik-

korridorer, industriområder og boligområder. Den nye byudvikling skal i 

højere grad flette sammen med den gamle og danne en kompleks rum-

lig struktur, der er i overensstemmelse med borgernes livsstil, deres 

adfærd og byens rum og funktioner. 

Den nye bydel i Køge skal være for alle, for aktivitet, kultur, kreativitet 

og kvalitet med variation og vision. En by som hænger sammen med 

den historiske by som en udvidelse af Køges bymidte, dens liv og blan-

dede funktioner. 

I havneområdet ser vi de eksisterende bygninger og miljøer som rum 

til udfoldelse for viden, kreativitet, mangfoldighed og innovation. Ved 

første øjekast kan et teater i en gammel silo eller boliger i en tidligere 

havnekran være et godt match. Men flere internationale projekter afs-

lører at de mest nyskabende byudviklingsprojekter opstår ved at blande 

forskellige miljøer og rum. Hvis Køge udnytter sit potentiale som en 

innovativ bydel ved, at integrere atypiske aktiviteter i havneområdet, så 

kan byen have succes med at tiltrække talenter og skabende folk. Vores 

plan udpeger de strategiske områder hvor dette kan ske og milepælene 

for denne proces. 

100310_Layout_MASU2.indd   1 3/12/10   9:41:23 AM



  ASTOC    MASU    C+V     WSP GROUP    KOLLISION    WSGT
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8 Low investment - High value
The development of the port and the railway station is an 
huge urban potential for the city of Køge, but also means a 
large economic investment. Pre-investments in large-scale 
infrastructure and quality-designed open spaces burden the 
overall project for a long time and lead to an inability to act. 
These enormous investments are to be avoided.
Through the initial local projects additional capital will be ge-
nerated. This capital will be reinvested in a first generation of 
infrastructure projects, cultural facilities or conversion of buil-
dings. The next generation of revenue opens room for new 
investments. Thus, the total investment remains low, but cre-
ates a high value and room for maneuver on the timeline.

8 Low Investment-
High Value

Master plans usually define a structural and spatial framework 
of a programmatic vision. By fixing a final state, a maximum of 
predictability should be guaranteed to attract investments. 
Located in an extreme dynamic environment and facing a 20 
years lasting development period, the new town district Køge 
can hardly be put on the map within the existing planning 
categories.

Due to unpredictable changes in the real estate markets and 
local demands, alternating political forces or changing owner-
ships, the relation between housing and retail, migration and 
immigration, new and old town or public and private can 
hardly be foreseen from a nowadays perspective. Thus our con-
cept does not primarily focus on defining a final image to com-
municate architecture and atmospheres. The approach much 
more creates a set of „opportunity“ spaces, each embedded 
into an overall process-orientated strategy. Based on a strong 
vision, defining programmatic and spatial qualities, the dyna-
mic master plan for Køge defines a basic structure consisting 
of an elementary infrastructure- and field-system. It allows a 
high flexibility and can be adapted to changing surrounding 
conditions. The dynamic master plan is growing with the cities 
new district. It gradually transforms the accumulation of local 
activities, needs and economies into a spatial framework.
.

1 Dynamic 
Masterplanning

2 Development in polarised fields
At the interface between the old city core and it’s metropolitan 
region, high speed line and pedestrian promenade, between 
harbour industries and residential areas, cities like Køge can no 
longer strive to control their development through the separa-
tion of functions. Corresponding to the multiple layers of 
citizen’s lifestyles and biographies, urban uses and functions 
more and more overlap and find themselves in a complex, am-
bivalent spatial environment. 

We regard the polarised fields of today’s urban milieus as bree-
ding grounds for the production of space, knowledge, creativi-
ty, diversity and innovation. At first sight a theatre in a concrete 
silo or housing apartments on top of a former harbour-crane, 
both examples from Amsterdam, might not be a good match. 
However, many international projects reveal that the invention 
of knowledge and cultural practices arises at the interface 
among contrasting milieus and spaces.
Køge will succeed in attracting talents and creative people if 
the city exploits its potential to breed new programmes by 
gradually infiltrating the station and harbour area with atypical 
activities. Our concept illustrates the strategic sites and miles-
tones of this process.

3 Recycling existing resources
In a first analytical step a mapping of spatial qualities, building 
typologies, cultural scenes and creative milieus can give impor-
tant basic information about the spatial, social and cultural 
resources of the site. These should be integrated into the pro-
cess design, to create diversity, sustain local identity and allow 
the development to work with specific qualities and characters 
of the site.

.

2 Development in
polarised fields

4 From public milieus to public spaces
A common attitude among architects and planners is, that a 
„good“ public space is carefully designed by professionals and 
accessible for everybody at all times. Moreover public space is 
used as a tool for representation or to create an address for 
subsequent real estate developments. A closer look at today’s 
public spaces thus leads us to a more differentiated perspec-
tive that is characterized through multiple uses, interests and 
programmes overlapping in public space. Public gatherings 
don’t always happen in designated areas anymore but take 
place on other open accessible territories. Due to the individu-
alisation of lifestyles and urban activities, the spatial separation 
of functional areas often does not match with the current 
needs and expectations of today’s society.
For developing new public realm, our approach concentrates 
on the development of a solid spatial framework with nu-
merous flexible zones that connect existing identities, atmos-
pheres and milieus to spatial qualities. Thus public space beco-
mes more a dynamic organism with strategic fields of action 
and oscillating intensities of permanent as well as of tempora-
ry uses. It is a dynamic space, open for different types of public 
activities and can be designed in balance to their specific use 
typologies.
.

2 From public milieus
to public spaces

5 Combining hard and soft tools
For a long time city development was concentrating primarily on 
the formal and functional organisation of buildings, public spaces 
and urban infrastructures. Today also “soft” factors like active neigh-
bourhoods, (sub)cultural diversity and citizen engagement also 
have important effects on a cities development and it’s quality of 
life. To support the innovative and multi layered development ap-
proach in Køge, new programmatic planning tools are required and 
need to be connected with classical spatial development strategies. 
Especially communicating, coordinating and activating tools play 
an important role to deal with different stakeholder interests, build 
coalitions and switch between different fields of action. 

5 Combining 
hard & soft tools

6 Building coalitions
The transformation process of Køge’s new town district with it’s 
multi layered development approach requires an intensive coope-
ration between different public and private stakeholders and also 
seeks for integration and participation of citizens and local institu-
tions into the development process. To support this cooperative 
approach and build new coalitions, it is important to develop a 
common vision with a high level of integration of all players. 
Through a maximum of transparency in the process, citizens, coun-
cils and local initiatives successively qualify the overall strategy and 
can assure a resilient participation in the process.
Next to the creation of cross-departmental working structures, coa-
litions can also be created through testing specific uses in tempora-

6 Building 
Coalitions
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KØGE KYST 
SEKRETARIAT

KØGE WATERSPORT 
REGATTA

BEACH VOLLEY

PENDLER KLUB

GPS KANO MOTIONSTUR

TEATERBYGNINGEN

SKULPTUR

DETAIL AKTIVITETER

INFRASTRUKTUR AKTIVITETER

AKTIVITETER I DET OFFENTLIG RUM

BYUDVIKLINGSAKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER

Offentlig kunst - oplevelser for byens borgere fx langs motionsruter

Service - aktiviteter som fx tilgængelighed, kommunikation, samværd

På Tid - konkurrence- og motionsaktiviteter, som fx løb, kaproning

Dialog events - mødet mellem interessenter  ‘on location’

Urbane Spil og Leg - fx beachvolley, regatta, ‘geocaching i kano’

Mød Borgmesteren - stil politikkerne (og dig selv) til ansvar 

Shopping events - begivenheder der skal stimulere handel i Køge

Scenearrangementer - musik, teater, dans

AØ Kulturhus

POTENTIELLE RESULTATER AF STØTTEDE AKTIVITETER
Nogle aktiviteter er engangsbegivenheder, andre årligttilbagevendende, 
mens andre støttes over en årrække.
Nogle aktiviteter understøtter behovet om at skabe et attraktivt - men 
midlertidigt (by)liv, mens andre vil ændre status fra midlertidigt til at være 
en forankret begivenhed.

Lej et sted - midlertidige lejemål, der kan befolke området og skabe byliv

Open air aktiviteter -  fx ZULU sommerbio, Opera på Vandet

Køge Kyst Sekretariat - hjertet i ejerskabsdannelsen til områderne

Køge Kyst Udstilling - kontinuerlig opdateret udstilling om områderne

Manufakturhandleren: 
"Før tog handlende til 

Roskilde, nu er jeg bange 
for at de tager ned til 

stationsområdet" 

Kioskejeren: 
"Jeg har en ide - 

vi søger 
PULJEN!"

Værkføreren: 
"For syv søren - 

vi søger 
PULJEN!"

Hr. Jensen: “Det er 
uhensigtsmæssigt, at vi 
begge tager bilen ind til 

stationen, når vi skal 
med samme tog!”

Fru 
Mortensen: 
"Du har fat i 

noget - vi søger 
PULJEN!".

Operaelskeren: "I 
Bayreuth er der en 

fantastisk 
sommeroperaskole - 

skal vi ikke også 
have en sådan?

Direktøren: 
"Det lyder 

herligt - vi søger 
PULJEN!"T

Pensionisten: "Vi har 
altid manglet et værksted 
hvor vi kan arbejde med 

vores egne 
småprojekter".

RICKSHAW

År: 2013 - 2015

Hvem: Småhandlende i Køge gamle 
centrum.

Udfordring: Centrum flytter sig mod 
stationsområdet.

Ide: Fire rickshaws kører i miljøvenlig 
pendulfart imellem Køge gamle 
centrum og stationsområdet for at 
minimere den fysiske og mentale 
afstand imellem de to detail-områder.

TRÆVÆRKSTED

År: 2012-2015

Hvem: Pensionerede arbejdere fra 
Junckers.

Udfordring: Etablere og afprøve 
aktiviteter, der på længere sigt kan 
indgå i Køge Kulturhus i fx 
AØ-bygningen.
 
Ide: En gruppe pensionerede 
håndværkere søger PULJEN om at 
oprette og drive et midlertidigt 
træværksted. De modtager støtte til 
afholdelse af husleje for en 3-årig 
periode i nogle af havnens tomme 
industribygninger samt til indkøb af 
maskiner mod at lade stedet være 
åbent for alle. 

STATION

År: 2020

Hvem: Pendlerklub.

Udfordring: Maksimere anvendelsen af 
offentlige transportmidler samt 
minimere behov for parkering ved 
stationsområdet.

Ide: Borgerdrevet car-poolingsystem 
for borgere af borgere. Klubben 
modtager midler fra PULJEN til 
etablering af sms-baseret 
reservationssystem.

TEATERBYGNINGEN

År: 2025

Hvem: Teaterbygningen & 
Operaentusiaster. 

Udfordring: AnvendeTeaterbygningen 
til at sætte Køge på det kulturelle 
landkort.

Ide:  Byens lokale Operaentusiaster 
søger om mider til at lave en stor 
international operaworkshop i 
Teaterbygingen, der skal bygge videre 
på tidligere års publikumssucceser 
med sommeropera på vandet.

Designeren: 
”Øv, nu er vi flyttet til 

Køge pga. de gode 
etableringsmuligheder og 

værksteder - nu må vi 
finde på noget 

andet…”

Junckers: 
"Hør her - vi 

søger PULJEN!"

Kunstneren: "Har I 
virkelig alle de værker i 
magasinet? De skal da 

ud i byen!"

KØS: 
"God ide - vi 

søger PULJEN!"

Pædagogen: 
"Fremtiden er jo for 

børnene - hvorfor er der 
ikke flere aktiviteter for 

dem til festen?" "

Forælderen: 
"Super - vi søger 

PULJEN!"

Turisten: "Hvor skal vi 
henvende os hvis vi 

kommer tilbage næste år 
med vores kano for at 

sejle op af åen?” 

Formanden: 
"Du siger noget - 

vi søger 
PULJEN!"    

KULTURHUSETS 
TRÆVÆRKSTED

År: 2015-2017

Hvem: Køge Træværksted.

Udfordring: Det veletablerede 
Træværksted, som startede som 
pensionistklub, er blevet en dundrende 
succes og skal overgå til det ny 
Kulturhus. 

Ide: Eftersom det eksisterende lejemål 
er opsagt og ombygningen af det nye 
kulturhus er blevet forsinket i to år - 
har en gruppe iværksættere ansøgt om 
midler i PULJEN og ved Junkers til et 
mere professionelt og bemandet 
værksted som senere kan flyttes 
direkte kulturhuset.     

REGATTA

År: 2016

Hvem: Køge Kano og Kajak og Køge 
Roklub etc.

Udfordring: Interessen for roning, 
havkajak og andre sejlsportsaktiviteter 
er overvældende og overstiger 
kapaciteten.

Ide: Sejlsportsklubberne går sammen 
om at styrke både talentudvikling og 
faciliteter for motionister samt turister. 
De søger PULJEN om midler til 
markedsføring, positionering af brand 
samt afholdelse af Koege Watersport 
Regatta.  
     

KØS MODERN

År: 2014

Hvem: KØS & Kunstsammenslutningen 
Køge.

Udfordring: Anvende opmagasineret  
kunst og nye værker ude i de 
midlertidige byrum.

Ide: Puljen finansierer forprojekt samt 
markedsføring af SkulpTur-rute på 
Sønderhavn. En stor dansk fond 
støtter med midler til kunstnere og 
hærværkssikrede montrer.

BØRNEWORKSHOP

År: 2011

Hvem: Børn og unge.

Udfordring: Aktiviteter rettet mod yngre 
målgrupper, der skal få børn og unge 
til at deltage i aktiveter i fremtidens 
Køge.

Ide: PULJEN uddeler midler til at lave 
en LEGO visionsworkshop i forbindelse 
med den årlige Køge Kyst Fest.

02K o g e  K y s t
BRUGERINDRAGELSE

EN BYDEL SKABT AF BRUGERNE

KØGE 2027 – Ingenmandsland eller allemandseje.

Som overordnet strategi for inddragelse af borgerne vil vi arbejde med udnyt-

telsen af de midlertidige byrum for at sikre at området undervejs – og ved vejs 

ende – bliver til allemandseje frem for et bebygget ingenmandsland. Ved at 

aktivere dele af kultur-, kvalitets- og markedsføringspuljen som en integre-

ret del af strategien for borgerinddragelsen og udnyttelsen af de midlertidige 

byrum vil vi skabe en unik værdi for projektet, der omsætter økonomiske mid-

ler til social, kulturel og demokratisk kapital. Formålet er at forankre ejerska-

bet og sikre innovation og samtidig fremme kulturelle aktiviteter i bredeste 

forstand, understøtte projektets langsigtede kvaliteter samt skabe omtale af 

projektet i ind- og udland. 

KØGE KYST FEST

For at fange borgernes opmærksomhed og give dem en god oplevelse, vil ind-

dragelsen tage afsæt i en årlig fest, hvor alle kræfter mobiliseres omkring Køge 

Kyst-projektet. Festen involverer eksempelvis dialogmøder, café, musik, tea-

ter, udstilling og generel præsentation af status for planerne. Begivenheden 

danner også rammen om en årligt tilbagevendende utopiatyping-workshop. 

Denne festbegivenhed kunne være en del af Køge Festuge som med tiden 

kunne placere flere og flere events ned til havnen og i vandet.

UTOPIATYPING

Metoden utopiatyping handler om at få folk til at tænke ud af boksen og be-

skrive fremtiden med helt nye øjne. Efterfølgende rulles fremtiden tilbage og 

konkretiseres til slut i forslag til aktiviteter, der kan være med til at forankre 

fremtiden i nutiden. Metoden understøttes af projektets hjemmeside. De bed-

ste visioner fra den årlige workshop kåres og repræsentanter for vindergrup-

perne udpeges som bestyrelsesmedlemmer til den aktive brugerbestyrelse.

BRUGERBESTYRELSE

Sammen med repræsentanter fra Køge Kyst p/s forvalter brugerbestyrelsen 

dele af kultur-, kvalitets- og markedsføringspuljen. Deres rolle er at vurdere 

ansøgninger fra byens interessenter, der ønsker at aktivere områderne midler-

tidigt. Alle forslag indsendes gennem hjemmesiden, der dels sikrer konsistens 

i forslagene, dels gør dem tilgængelige for offentlig debat og vurdering. 

HJEMMESIDE

På projektets hjemmeside findes en generel præsentation af projektet, en 

detaljeret beskrivelse af alle områder (bl.a. ejerskab, brug, plan) der kan ak-

tiveres samt status for planen. Derudover giver hjemmesiden også adgang til 

et utopiatypingredskab, hvor brugere og borgere kan ansøge om midler til 

konkrete aktiviteter (se eksempler i scenarier). Ved at beskrive, hvordan netop 

deres aktivitet påvirker et konkret element af planens fremtid, kan relationen 

mellem aktiviteten og den dynamiske plan vurderes af bestyrelsen. Samtidig 

kan andre borgere kommentere de enkelte forslag. Igennem hjemmesiden 

kan virksomheder og andre også byde ind med sponsorater eller hjælp til kon-

krete aktiviteter.

RELATION

Relationen mellem de enkelte aktiviteter og den fremtidige plan er dobbelt 

– dels skal aktiviteterne forholde sig til planens visioner for et givet område, 

dels skal planen løbende holdes op i mod borgernes forslag og konkrete mid-

lertidige aktiviteter. På den måde sikrer vi en dynamisk udvikling af planen og 

etablering af ejerskab og værdi over tid. Relationerne uddybes vha. hjemme-

siden samt en udstilling på havnen, der løbende opdateres med nyt materiale, 

interaktive installationer, dialog- og cafémøder, workshops m.m.
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Aktivering af Kulturhusets omgivelser
Etablering af Kulturhus i OA-bygningen Havnepladsen udvikles

Transformation af silobygning til sportsfaciliteter

Opgradering af havnefront til promenade / Kulturforbindelsen

Ny fodgængerforbindelse forbinder den Grønne Forbindelse ved åen med Køge Åhavn

Nye store sports- og fritidsfaciliteter

Ny busterminal udvikles

Opgradering af tunnelforbindelsen ved Stationen

Nye park + ride facilitieter på Bridana-grunden

Opgradering af forbindelse fra havn til bymidte 

Infrastruktur udvikles

Infrastruktur udvikles

Infrastruktur udvikles

Infrastruktur udvikles

Byudvikling - Søndre Havn - fase 1

Byudvikling - Søndre Havn - fase 2

Byudvikling - Søndre Havn - fase 3

Byudvikling - Bridana-grunden

Byudvikling - Collstrop-grunden

Byudvikling - Søndre Havn - fase 4

Byudvikling - Søndre Havn - fase 5

Opgradering af roklub til vandsports-center

Basis handelsliv

Basis handelsliv / Byens handelsliv

Basis handelsliv

Basis handelsliv

Byens handelsliv

Midlertidige kulturtiltag og 
Kulturforbindelse opstartes 

Basis handelsliv / Byens handelsliv

€€€

€€€

€€€

€€€

infrastruktur udvikles
€€€Renovering af Teater bygningen / omdannelse til multifunktionshus 

infrastruktur udvikles

infrastruktur udvikles

Byudvikling Stationsområdet Nord

Byens handel

€€€

Rådhusudvidelse

Infrastruktur udvikles

Infrastruktur udvikles

                                 Byudvikling af Stationen og 
fodgængerforbindelse til Coollstropgrunden

Byens handelsliv

Byens handelsliv

Byudvikling af Stationsområdet Syd

MANIFESTATION

IMAGE OF THE CITY THE CITY AS BRANDmilestone

milestone

milestone
milestone

milestone

milestone

milestone

milestone

milestone

8 Low investment - High value
The development of the port and the railway station is an 
huge urban potential for the city of Køge, but also means a 
large economic investment. Pre-investments in large-scale 
infrastructure and quality-designed open spaces burden the 
overall project for a long time and lead to an inability to act. 
These enormous investments are to be avoided.
Through the initial local projects additional capital will be ge-
nerated. This capital will be reinvested in a first generation of 
infrastructure projects, cultural facilities or conversion of buil-
dings. The next generation of revenue opens room for new 
investments. Thus, the total investment remains low, but cre-
ates a high value and room for maneuver on the timeline.

8 Low Investment-
High Value

Master plans usually define a structural and spatial framework 
of a programmatic vision. By fixing a final state, a maximum of 
predictability should be guaranteed to attract investments. 
Located in an extreme dynamic environment and facing a 20 
years lasting development period, the new town district Køge 
can hardly be put on the map within the existing planning 
categories.

Due to unpredictable changes in the real estate markets and 
local demands, alternating political forces or changing owner-
ships, the relation between housing and retail, migration and 
immigration, new and old town or public and private can 
hardly be foreseen from a nowadays perspective. Thus our con-
cept does not primarily focus on defining a final image to com-
municate architecture and atmospheres. The approach much 
more creates a set of „opportunity“ spaces, each embedded 
into an overall process-orientated strategy. Based on a strong 
vision, defining programmatic and spatial qualities, the dyna-
mic master plan for Køge defines a basic structure consisting 
of an elementary infrastructure- and field-system. It allows a 
high flexibility and can be adapted to changing surrounding 
conditions. The dynamic master plan is growing with the cities 
new district. It gradually transforms the accumulation of local 
activities, needs and economies into a spatial framework.
.

1 Dynamic 
Masterplanning

2 Development in polarised fields
At the interface between the old city core and it’s metropolitan 
region, high speed line and pedestrian promenade, between 
harbour industries and residential areas, cities like Køge can no 
longer strive to control their development through the separa-
tion of functions. Corresponding to the multiple layers of 
citizen’s lifestyles and biographies, urban uses and functions 
more and more overlap and find themselves in a complex, am-
bivalent spatial environment. 

We regard the polarised fields of today’s urban milieus as bree-
ding grounds for the production of space, knowledge, creativi-
ty, diversity and innovation. At first sight a theatre in a concrete 
silo or housing apartments on top of a former harbour-crane, 
both examples from Amsterdam, might not be a good match. 
However, many international projects reveal that the invention 
of knowledge and cultural practices arises at the interface 
among contrasting milieus and spaces.
Køge will succeed in attracting talents and creative people if 
the city exploits its potential to breed new programmes by 
gradually infiltrating the station and harbour area with atypical 
activities. Our concept illustrates the strategic sites and miles-
tones of this process.

3 Recycling existing resources
In a first analytical step a mapping of spatial qualities, building 
typologies, cultural scenes and creative milieus can give impor-
tant basic information about the spatial, social and cultural 
resources of the site. These should be integrated into the pro-
cess design, to create diversity, sustain local identity and allow 
the development to work with specific qualities and characters 
of the site.

.

2 Development in
polarised fields

4 From public milieus to public spaces
A common attitude among architects and planners is, that a 
„good“ public space is carefully designed by professionals and 
accessible for everybody at all times. Moreover public space is 
used as a tool for representation or to create an address for 
subsequent real estate developments. A closer look at today’s 
public spaces thus leads us to a more differentiated perspec-
tive that is characterized through multiple uses, interests and 
programmes overlapping in public space. Public gatherings 
don’t always happen in designated areas anymore but take 
place on other open accessible territories. Due to the individu-
alisation of lifestyles and urban activities, the spatial separation 
of functional areas often does not match with the current 
needs and expectations of today’s society.
For developing new public realm, our approach concentrates 
on the development of a solid spatial framework with nu-
merous flexible zones that connect existing identities, atmos-
pheres and milieus to spatial qualities. Thus public space beco-
mes more a dynamic organism with strategic fields of action 
and oscillating intensities of permanent as well as of tempora-
ry uses. It is a dynamic space, open for different types of public 
activities and can be designed in balance to their specific use 
typologies.
.

2 From public milieus
to public spaces

5 Combining hard and soft tools
For a long time city development was concentrating primarily on 
the formal and functional organisation of buildings, public spaces 
and urban infrastructures. Today also “soft” factors like active neigh-
bourhoods, (sub)cultural diversity and citizen engagement also 
have important effects on a cities development and it’s quality of 
life. To support the innovative and multi layered development ap-
proach in Køge, new programmatic planning tools are required and 
need to be connected with classical spatial development strategies. 
Especially communicating, coordinating and activating tools play 
an important role to deal with different stakeholder interests, build 
coalitions and switch between different fields of action. 

5 Combining 
hard & soft tools

6 Building coalitions
The transformation process of Køge’s new town district with it’s 
multi layered development approach requires an intensive coope-
ration between different public and private stakeholders and also 
seeks for integration and participation of citizens and local institu-
tions into the development process. To support this cooperative 
approach and build new coalitions, it is important to develop a 
common vision with a high level of integration of all players. 
Through a maximum of transparency in the process, citizens, coun-
cils and local initiatives successively qualify the overall strategy and 
can assure a resilient participation in the process.
Next to the creation of cross-departmental working structures, coa-
litions can also be created through testing specific uses in tempora-

6 Building 
Coalitions
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First Phase Second Phase Third Phase Fourth Phase

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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KØS Modern
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Gml. Køgegård
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DEN GRØNNE FORBINDELSE

KULTURFORBINDELSEN

DEN KOMMERCIELLE FORBINDELSE
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Opgradering af 
roklubb til center 
for vandsport

Sammenkobling af de grønne arealer, 
byen og havnen omkring åen
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Aktivering af 
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Strandengen

2020 SCENARIO 2012 SCENARIO

2025 SCENARIO 2026 SCENARIO

2018 SCENARIO 2018 SCENARIO

KULTURHAVNEN

År: 2018 

Scenarie:
Byens nye kulturhus med koncertsal, 
teater, biografer, multimediefaciliteter, 
aktivitets- og undervisningslokaler i 
AØ-bygningen åbner. Den unikke 
genbrug af den eksisterende bygning 
tiltrækker sig stor opmærksomhed fra 
ind- og udland.

Snart åbner KØS Modern, som er en ny 
afdeling af det gamle KØS, der stadig 
ligger inde i Køge bymidte. I KØS 
Modern åbnes der op for offentlig-
hedens adgang til alle skitse-
samlingens uvurderlige kunstskatte.     

BO 2020

År: 2020

Scenarie:
BO 2020 åbner. Den længe ventede og 
ambitiøse boligudstilling i det gamle 
havneområde åbner. 

Folk fra hele Øresundsregionen 
strømmer til for at se, hvordan folk vil 
bo i fremtidens by. 

BO 2020 viser det nyeste, det mest 
originale og kreative indenfor 
arkitektur, der forener fremtidens 
store krav til æstetik, højteknologi og 
bæredygtighed med indretning af en ny 
bydel, hvor mennesket er i centrum.    

KØGE STRAND

År: 2016

Scenarie:
Køges svar på Copacabana på Søndre 
Strand åbner. Strand- opretnings-
projektet er afsluttet, og stranden er 
nu fuldt tilgængelig til glæde for alle 
byens borgere. 

Den gamle silo på havnen er samtidig 
bygget om og fyldt op med vand, så 
den kan bruges til dykning. Nu kan 
alle prøve at dykke ned til et rigtigt 
skibsvrag!     

BORGERNE INDTAGER HAVNEN

År: 2011

Scenarie:
De første midlertidige installationer 
placeres på havnen. Open air 
filmfremvisning, beachvolley, klatring, 
parkour, skaterbaner, petanque, 
musikøvelokaler, arbejdende 
kunstnerværksteder er nogle af de 
tilbud Køge Kulturhavn nu tilbyder 
byens borgere. 

Til sommer afholdes der DM i Beach 
Volley på havnen.   

HANDEL OG LIV

År: 2013

Scenarie:
De første nybyggerier ”hægter” sig på 
byens stræder ned mod jernbanen. De 
nye strukturer fuldender byens bagside 
mod jernbanen og havnen. I nær 
fremtid kan byens butiksudbud også 
rumme de større kæder i umiddelbar 
tilknytning til byens øvrige udvalg.

Fra Køge Torv og hovedgaden vil man 
kunne føres man af de charmerende 
smalle gader, baggårde og stræder 
med butikker og caféer, ud mod 
havnen. Butikkerne vil binde byen 
sammen i et naturligt forløb ud til den 
nye bydel ved havnen.
     

BYPLANPRISEN 

År: 2022

Scenarie:

Køge Kyst får tildelt Byplanprisen for 
sin unikke genbrug af stedets, 
historiens og havnens muligheder i 
moderne byudvikling. 

En by som forener fortid, nutid og 
fremtid. Når bydelen er færdigbygget 
vil der være boliger til 1200 men-
nesker og arbejdspladser for 4000 
mennesker. 
     

COLLSTROPHUSENE

År: 2018

Scenarie:
De nye kontorbygninger på 
Collstropgrunden og Bridana-grunden 
er nu færdigbyggede. Bygningerne er 
placeret på et hævet plateau med 
parkering i. 

Parkeringsløsningen sikrer optimal 
mulighed for pendlere og handlende til 
at komme helt ind til stationen og 
byens handelsliv. 

Ovenpå det hævede plateau er der 
haver, pladser og gader der forbinder 
byen med havnen.  
    

DANMARKS BEDSTE 
HANDELSBY

År: 2015

Scenarie:
Køge By får prisen som Danmarks 
Bedste Handelsby 2015. 

Den nye udvikling af byen, som har 
flettet det gamle eksisterende 
handelsliv sammen med nye større og 
moderne butiksfaciliteter, ses som et 
forbillede for udvikling af moderne 
handelsbyer. De kommercielle 
butiksområder blandes sammen med 
byens liv af boliger, kontorer, grønne 
opholdsrum, mangfoldige byrum og 
attraktive kulturelle tilbud. 
   

TRAFIKPLANEN

År: 2012

Scenarie:
Den nye trafikplan fokuserer på god 
anlægs- og driftsøkonomi. 

Den kørende trafik flyttes væk fra den 
fremtidige havneplads, og der skabes 
et attraktivt socialt rum for bløde 
trafikanter, hvor den nye havneplads 
fører byen helt ud til havnen. 

En ny tunnel ved Niels Juels Gade vil 
forbinde den kørende trafik med 
havnen.

GÅENDE OG CYKLISTER

År: 2017

Scenarie:
Andelen af gående og cyklende 
fortsætter med at stige efter at Køge 
Kyst bydelen er taget i brug. 

De nye sikre og trygge forbindelser på 
tværs af jernbanen har reduceret 
kørselsafstandene og bundet by og 
havn sammen. 

Dette betyder, at folk i højere grad 
cykler og går gennem byen. Den nye 
cykel- og vandresti, der forbinder 
Køge Ås og Engene sammen med byen 
og Søndre Strand, er blevet Køges 
naturlige fritidsstrøg.    

VEJPRISEN

År: 2021

Scenarie:
Køge Kommune modtager Vejprisen 
2021 for sin forbilledlige vilje og evne 
til at udnytte vejenes potentiale som 
sociale rum.     

DEN GRØNNE FORBINDELSE

År: 2015

Scenarie:
Den Grønne Forbindelse knytter det 
grønne område ved Køge Ås sammen 
byen og den nye bydel ved havnen. 

Nu kan man gå og cykle fra stranden 
og 25 km ind i landet. 

Den Grønne Forbindelse er med til at 
skabe nye sikre og trygge forbindelser 
på tværs af jernbanen. Den har 
reduceret kørselsafstandene og bundet 
by og havn sammen. Det betyder, at 
folk i højere grad cykler og går 
gennem byen. 
     

HAVNE- OG KULTURPLADSEN

År: 2015

Scenarie:
Den nye Køge Havneplads forbinder 
byen med havnen.  Gennem stræderne  
fra Køge Torv ledes man naturligt 
gennem gårde og smalle gader med 
butikker og caféer ned mod byens nye 
havneplads der er en bro - nærmest 
som Ponte Vechio i Firenze. 

Køge Festuge åbner pladsen med et 
storslået åbningsarrangement, der 
fylder pladsen med mennesker og 
havnen med skibe.

Nu er jernbanen, som før skilte byen 
fra havnen, ikke længere en barriere 
gennem byen. Nu har man en ny  
folkelige kultur- og aktivitetsplads.

2020 SCENARIO 2012 SCENARIO

2025 SCENARIO 2026 SCENARIO

2018 SCENARIO 2018 SCENARIO

KULTURHAVNEN

År: 2018 

Scenarie:
Byens nye kulturhus med koncertsal, 
teater, biografer, multimediefaciliteter, 
aktivitets- og undervisningslokaler i 
AØ-bygningen åbner. Den unikke 
genbrug af den eksisterende bygning 
tiltrækker sig stor opmærksomhed fra 
ind- og udland.

Snart åbner KØS Modern, som er en ny 
afdeling af det gamle KØS, der stadig 
ligger inde i Køge bymidte. I KØS 
Modern åbnes der op for offentlig-
hedens adgang til alle skitse-
samlingens uvurderlige kunstskatte.     

BO 2020

År: 2020

Scenarie:
BO 2020 åbner. Den længe ventede og 
ambitiøse boligudstilling i det gamle 
havneområde åbner. 

Folk fra hele Øresundsregionen 
strømmer til for at se, hvordan folk vil 
bo i fremtidens by. 

BO 2020 viser det nyeste, det mest 
originale og kreative indenfor 
arkitektur, der forener fremtidens 
store krav til æstetik, højteknologi og 
bæredygtighed med indretning af en ny 
bydel, hvor mennesket er i centrum.    

KØGE STRAND

År: 2016

Scenarie:
Køges svar på Copacabana på Søndre 
Strand åbner. Strand- opretnings-
projektet er afsluttet, og stranden er 
nu fuldt tilgængelig til glæde for alle 
byens borgere. 

Den gamle silo på havnen er samtidig 
bygget om og fyldt op med vand, så 
den kan bruges til dykning. Nu kan 
alle prøve at dykke ned til et rigtigt 
skibsvrag!     

BORGERNE INDTAGER HAVNEN

År: 2011

Scenarie:
De første midlertidige installationer 
placeres på havnen. Open air 
filmfremvisning, beachvolley, klatring, 
parkour, skaterbaner, petanque, 
musikøvelokaler, arbejdende 
kunstnerværksteder er nogle af de 
tilbud Køge Kulturhavn nu tilbyder 
byens borgere. 

Til sommer afholdes der DM i Beach 
Volley på havnen.   

HANDEL OG LIV

År: 2013

Scenarie:
De første nybyggerier ”hægter” sig på 
byens stræder ned mod jernbanen. De 
nye strukturer fuldender byens bagside 
mod jernbanen og havnen. I nær 
fremtid kan byens butiksudbud også 
rumme de større kæder i umiddelbar 
tilknytning til byens øvrige udvalg.

Fra Køge Torv og hovedgaden vil man 
kunne føres man af de charmerende 
smalle gader, baggårde og stræder 
med butikker og caféer, ud mod 
havnen. Butikkerne vil binde byen 
sammen i et naturligt forløb ud til den 
nye bydel ved havnen.
     

BYPLANPRISEN 

År: 2022

Scenarie:

Køge Kyst får tildelt Byplanprisen for 
sin unikke genbrug af stedets, 
historiens og havnens muligheder i 
moderne byudvikling. 

En by som forener fortid, nutid og 
fremtid. Når bydelen er færdigbygget 
vil der være boliger til 1200 men-
nesker og arbejdspladser for 4000 
mennesker. 
     

COLLSTROPHUSENE

År: 2018

Scenarie:
De nye kontorbygninger på 
Collstropgrunden og Bridana-grunden 
er nu færdigbyggede. Bygningerne er 
placeret på et hævet plateau med 
parkering i. 

Parkeringsløsningen sikrer optimal 
mulighed for pendlere og handlende til 
at komme helt ind til stationen og 
byens handelsliv. 

Ovenpå det hævede plateau er der 
haver, pladser og gader der forbinder 
byen med havnen.  
    

DANMARKS BEDSTE 
HANDELSBY

År: 2015

Scenarie:
Køge By får prisen som Danmarks 
Bedste Handelsby 2015. 

Den nye udvikling af byen, som har 
flettet det gamle eksisterende 
handelsliv sammen med nye større og 
moderne butiksfaciliteter, ses som et 
forbillede for udvikling af moderne 
handelsbyer. De kommercielle 
butiksområder blandes sammen med 
byens liv af boliger, kontorer, grønne 
opholdsrum, mangfoldige byrum og 
attraktive kulturelle tilbud. 
   

TRAFIKPLANEN

År: 2012

Scenarie:
Den nye trafikplan fokuserer på god 
anlægs- og driftsøkonomi. 

Den kørende trafik flyttes væk fra den 
fremtidige havneplads, og der skabes 
et attraktivt socialt rum for bløde 
trafikanter, hvor den nye havneplads 
fører byen helt ud til havnen. 

En ny tunnel ved Niels Juels Gade vil 
forbinde den kørende trafik med 
havnen.

GÅENDE OG CYKLISTER

År: 2017

Scenarie:
Andelen af gående og cyklende 
fortsætter med at stige efter at Køge 
Kyst bydelen er taget i brug. 

De nye sikre og trygge forbindelser på 
tværs af jernbanen har reduceret 
kørselsafstandene og bundet by og 
havn sammen. 

Dette betyder, at folk i højere grad 
cykler og går gennem byen. Den nye 
cykel- og vandresti, der forbinder 
Køge Ås og Engene sammen med byen 
og Søndre Strand, er blevet Køges 
naturlige fritidsstrøg.    

VEJPRISEN

År: 2021

Scenarie:
Køge Kommune modtager Vejprisen 
2021 for sin forbilledlige vilje og evne 
til at udnytte vejenes potentiale som 
sociale rum.     

DEN GRØNNE FORBINDELSE

År: 2015

Scenarie:
Den Grønne Forbindelse knytter det 
grønne område ved Køge Ås sammen 
byen og den nye bydel ved havnen. 

Nu kan man gå og cykle fra stranden 
og 25 km ind i landet. 

Den Grønne Forbindelse er med til at 
skabe nye sikre og trygge forbindelser 
på tværs af jernbanen. Den har 
reduceret kørselsafstandene og bundet 
by og havn sammen. Det betyder, at 
folk i højere grad cykler og går 
gennem byen. 
     

HAVNE- OG KULTURPLADSEN

År: 2015

Scenarie:
Den nye Køge Havneplads forbinder 
byen med havnen.  Gennem stræderne  
fra Køge Torv ledes man naturligt 
gennem gårde og smalle gader med 
butikker og caféer ned mod byens nye 
havneplads der er en bro - nærmest 
som Ponte Vechio i Firenze. 

Køge Festuge åbner pladsen med et 
storslået åbningsarrangement, der 
fylder pladsen med mennesker og 
havnen med skibe.

Nu er jernbanen, som før skilte byen 
fra havnen, ikke længere en barriere 
gennem byen. Nu har man en ny  
folkelige kultur- og aktivitetsplads.

2020 SCENARIO 2012 SCENARIO

2025 SCENARIO 2026 SCENARIO

2018 SCENARIO 2018 SCENARIO

KULTURHAVNEN

År: 2018 

Scenarie:
Byens nye kulturhus med koncertsal, 
teater, biografer, multimediefaciliteter, 
aktivitets- og undervisningslokaler i 
AØ-bygningen åbner. Den unikke 
genbrug af den eksisterende bygning 
tiltrækker sig stor opmærksomhed fra 
ind- og udland.

Snart åbner KØS Modern, som er en ny 
afdeling af det gamle KØS, der stadig 
ligger inde i Køge bymidte. I KØS 
Modern åbnes der op for offentlig-
hedens adgang til alle skitse-
samlingens uvurderlige kunstskatte.     

BO 2020

År: 2020

Scenarie:
BO 2020 åbner. Den længe ventede og 
ambitiøse boligudstilling i det gamle 
havneområde åbner. 

Folk fra hele Øresundsregionen 
strømmer til for at se, hvordan folk vil 
bo i fremtidens by. 

BO 2020 viser det nyeste, det mest 
originale og kreative indenfor 
arkitektur, der forener fremtidens 
store krav til æstetik, højteknologi og 
bæredygtighed med indretning af en ny 
bydel, hvor mennesket er i centrum.    

KØGE STRAND

År: 2016

Scenarie:
Køges svar på Copacabana på Søndre 
Strand åbner. Strand- opretnings-
projektet er afsluttet, og stranden er 
nu fuldt tilgængelig til glæde for alle 
byens borgere. 

Den gamle silo på havnen er samtidig 
bygget om og fyldt op med vand, så 
den kan bruges til dykning. Nu kan 
alle prøve at dykke ned til et rigtigt 
skibsvrag!     

BORGERNE INDTAGER HAVNEN

År: 2011

Scenarie:
De første midlertidige installationer 
placeres på havnen. Open air 
filmfremvisning, beachvolley, klatring, 
parkour, skaterbaner, petanque, 
musikøvelokaler, arbejdende 
kunstnerværksteder er nogle af de 
tilbud Køge Kulturhavn nu tilbyder 
byens borgere. 

Til sommer afholdes der DM i Beach 
Volley på havnen.   

HANDEL OG LIV

År: 2013

Scenarie:
De første nybyggerier ”hægter” sig på 
byens stræder ned mod jernbanen. De 
nye strukturer fuldender byens bagside 
mod jernbanen og havnen. I nær 
fremtid kan byens butiksudbud også 
rumme de større kæder i umiddelbar 
tilknytning til byens øvrige udvalg.

Fra Køge Torv og hovedgaden vil man 
kunne føres man af de charmerende 
smalle gader, baggårde og stræder 
med butikker og caféer, ud mod 
havnen. Butikkerne vil binde byen 
sammen i et naturligt forløb ud til den 
nye bydel ved havnen.
     

BYPLANPRISEN 

År: 2022

Scenarie:

Køge Kyst får tildelt Byplanprisen for 
sin unikke genbrug af stedets, 
historiens og havnens muligheder i 
moderne byudvikling. 

En by som forener fortid, nutid og 
fremtid. Når bydelen er færdigbygget 
vil der være boliger til 1200 men-
nesker og arbejdspladser for 4000 
mennesker. 
     

COLLSTROPHUSENE

År: 2018

Scenarie:
De nye kontorbygninger på 
Collstropgrunden og Bridana-grunden 
er nu færdigbyggede. Bygningerne er 
placeret på et hævet plateau med 
parkering i. 

Parkeringsløsningen sikrer optimal 
mulighed for pendlere og handlende til 
at komme helt ind til stationen og 
byens handelsliv. 

Ovenpå det hævede plateau er der 
haver, pladser og gader der forbinder 
byen med havnen.  
    

DANMARKS BEDSTE 
HANDELSBY

År: 2015

Scenarie:
Køge By får prisen som Danmarks 
Bedste Handelsby 2015. 

Den nye udvikling af byen, som har 
flettet det gamle eksisterende 
handelsliv sammen med nye større og 
moderne butiksfaciliteter, ses som et 
forbillede for udvikling af moderne 
handelsbyer. De kommercielle 
butiksområder blandes sammen med 
byens liv af boliger, kontorer, grønne 
opholdsrum, mangfoldige byrum og 
attraktive kulturelle tilbud. 
   

TRAFIKPLANEN

År: 2012

Scenarie:
Den nye trafikplan fokuserer på god 
anlægs- og driftsøkonomi. 

Den kørende trafik flyttes væk fra den 
fremtidige havneplads, og der skabes 
et attraktivt socialt rum for bløde 
trafikanter, hvor den nye havneplads 
fører byen helt ud til havnen. 

En ny tunnel ved Niels Juels Gade vil 
forbinde den kørende trafik med 
havnen.

GÅENDE OG CYKLISTER

År: 2017

Scenarie:
Andelen af gående og cyklende 
fortsætter med at stige efter at Køge 
Kyst bydelen er taget i brug. 

De nye sikre og trygge forbindelser på 
tværs af jernbanen har reduceret 
kørselsafstandene og bundet by og 
havn sammen. 

Dette betyder, at folk i højere grad 
cykler og går gennem byen. Den nye 
cykel- og vandresti, der forbinder 
Køge Ås og Engene sammen med byen 
og Søndre Strand, er blevet Køges 
naturlige fritidsstrøg.    

VEJPRISEN

År: 2021

Scenarie:
Køge Kommune modtager Vejprisen 
2021 for sin forbilledlige vilje og evne 
til at udnytte vejenes potentiale som 
sociale rum.     

DEN GRØNNE FORBINDELSE

År: 2015

Scenarie:
Den Grønne Forbindelse knytter det 
grønne område ved Køge Ås sammen 
byen og den nye bydel ved havnen. 

Nu kan man gå og cykle fra stranden 
og 25 km ind i landet. 

Den Grønne Forbindelse er med til at 
skabe nye sikre og trygge forbindelser 
på tværs af jernbanen. Den har 
reduceret kørselsafstandene og bundet 
by og havn sammen. Det betyder, at 
folk i højere grad cykler og går 
gennem byen. 
     

HAVNE- OG KULTURPLADSEN

År: 2015

Scenarie:
Den nye Køge Havneplads forbinder 
byen med havnen.  Gennem stræderne  
fra Køge Torv ledes man naturligt 
gennem gårde og smalle gader med 
butikker og caféer ned mod byens nye 
havneplads der er en bro - nærmest 
som Ponte Vechio i Firenze. 

Køge Festuge åbner pladsen med et 
storslået åbningsarrangement, der 
fylder pladsen med mennesker og 
havnen med skibe.

Nu er jernbanen, som før skilte byen 
fra havnen, ikke længere en barriere 
gennem byen. Nu har man en ny  
folkelige kultur- og aktivitetsplads.

2020 SCENARIO 2012 SCENARIO

2025 SCENARIO 2026 SCENARIO

2018 SCENARIO 2018 SCENARIO

KULTURHAVNEN

År: 2018 

Scenarie:
Byens nye kulturhus med koncertsal, 
teater, biografer, multimediefaciliteter, 
aktivitets- og undervisningslokaler i 
AØ-bygningen åbner. Den unikke 
genbrug af den eksisterende bygning 
tiltrækker sig stor opmærksomhed fra 
ind- og udland.

Snart åbner KØS Modern, som er en ny 
afdeling af det gamle KØS, der stadig 
ligger inde i Køge bymidte. I KØS 
Modern åbnes der op for offentlig-
hedens adgang til alle skitse-
samlingens uvurderlige kunstskatte.     

BO 2020

År: 2020

Scenarie:
BO 2020 åbner. Den længe ventede og 
ambitiøse boligudstilling i det gamle 
havneområde åbner. 

Folk fra hele Øresundsregionen 
strømmer til for at se, hvordan folk vil 
bo i fremtidens by. 

BO 2020 viser det nyeste, det mest 
originale og kreative indenfor 
arkitektur, der forener fremtidens 
store krav til æstetik, højteknologi og 
bæredygtighed med indretning af en ny 
bydel, hvor mennesket er i centrum.    

KØGE STRAND

År: 2016

Scenarie:
Køges svar på Copacabana på Søndre 
Strand åbner. Strand- opretnings-
projektet er afsluttet, og stranden er 
nu fuldt tilgængelig til glæde for alle 
byens borgere. 

Den gamle silo på havnen er samtidig 
bygget om og fyldt op med vand, så 
den kan bruges til dykning. Nu kan 
alle prøve at dykke ned til et rigtigt 
skibsvrag!     

BORGERNE INDTAGER HAVNEN

År: 2011

Scenarie:
De første midlertidige installationer 
placeres på havnen. Open air 
filmfremvisning, beachvolley, klatring, 
parkour, skaterbaner, petanque, 
musikøvelokaler, arbejdende 
kunstnerværksteder er nogle af de 
tilbud Køge Kulturhavn nu tilbyder 
byens borgere. 

Til sommer afholdes der DM i Beach 
Volley på havnen.   

HANDEL OG LIV

År: 2013

Scenarie:
De første nybyggerier ”hægter” sig på 
byens stræder ned mod jernbanen. De 
nye strukturer fuldender byens bagside 
mod jernbanen og havnen. I nær 
fremtid kan byens butiksudbud også 
rumme de større kæder i umiddelbar 
tilknytning til byens øvrige udvalg.

Fra Køge Torv og hovedgaden vil man 
kunne føres man af de charmerende 
smalle gader, baggårde og stræder 
med butikker og caféer, ud mod 
havnen. Butikkerne vil binde byen 
sammen i et naturligt forløb ud til den 
nye bydel ved havnen.
     

BYPLANPRISEN 

År: 2022

Scenarie:

Køge Kyst får tildelt Byplanprisen for 
sin unikke genbrug af stedets, 
historiens og havnens muligheder i 
moderne byudvikling. 

En by som forener fortid, nutid og 
fremtid. Når bydelen er færdigbygget 
vil der være boliger til 1200 men-
nesker og arbejdspladser for 4000 
mennesker. 
     

COLLSTROPHUSENE

År: 2018

Scenarie:
De nye kontorbygninger på 
Collstropgrunden og Bridana-grunden 
er nu færdigbyggede. Bygningerne er 
placeret på et hævet plateau med 
parkering i. 

Parkeringsløsningen sikrer optimal 
mulighed for pendlere og handlende til 
at komme helt ind til stationen og 
byens handelsliv. 

Ovenpå det hævede plateau er der 
haver, pladser og gader der forbinder 
byen med havnen.  
    

DANMARKS BEDSTE 
HANDELSBY

År: 2015

Scenarie:
Køge By får prisen som Danmarks 
Bedste Handelsby 2015. 

Den nye udvikling af byen, som har 
flettet det gamle eksisterende 
handelsliv sammen med nye større og 
moderne butiksfaciliteter, ses som et 
forbillede for udvikling af moderne 
handelsbyer. De kommercielle 
butiksområder blandes sammen med 
byens liv af boliger, kontorer, grønne 
opholdsrum, mangfoldige byrum og 
attraktive kulturelle tilbud. 
   

TRAFIKPLANEN

År: 2012

Scenarie:
Den nye trafikplan fokuserer på god 
anlægs- og driftsøkonomi. 

Den kørende trafik flyttes væk fra den 
fremtidige havneplads, og der skabes 
et attraktivt socialt rum for bløde 
trafikanter, hvor den nye havneplads 
fører byen helt ud til havnen. 

En ny tunnel ved Niels Juels Gade vil 
forbinde den kørende trafik med 
havnen.

GÅENDE OG CYKLISTER

År: 2017

Scenarie:
Andelen af gående og cyklende 
fortsætter med at stige efter at Køge 
Kyst bydelen er taget i brug. 

De nye sikre og trygge forbindelser på 
tværs af jernbanen har reduceret 
kørselsafstandene og bundet by og 
havn sammen. 

Dette betyder, at folk i højere grad 
cykler og går gennem byen. Den nye 
cykel- og vandresti, der forbinder 
Køge Ås og Engene sammen med byen 
og Søndre Strand, er blevet Køges 
naturlige fritidsstrøg.    

VEJPRISEN

År: 2021

Scenarie:
Køge Kommune modtager Vejprisen 
2021 for sin forbilledlige vilje og evne 
til at udnytte vejenes potentiale som 
sociale rum.     

DEN GRØNNE FORBINDELSE

År: 2015

Scenarie:
Den Grønne Forbindelse knytter det 
grønne område ved Køge Ås sammen 
byen og den nye bydel ved havnen. 

Nu kan man gå og cykle fra stranden 
og 25 km ind i landet. 

Den Grønne Forbindelse er med til at 
skabe nye sikre og trygge forbindelser 
på tværs af jernbanen. Den har 
reduceret kørselsafstandene og bundet 
by og havn sammen. Det betyder, at 
folk i højere grad cykler og går 
gennem byen. 
     

HAVNE- OG KULTURPLADSEN

År: 2015

Scenarie:
Den nye Køge Havneplads forbinder 
byen med havnen.  Gennem stræderne  
fra Køge Torv ledes man naturligt 
gennem gårde og smalle gader med 
butikker og caféer ned mod byens nye 
havneplads der er en bro - nærmest 
som Ponte Vechio i Firenze. 

Køge Festuge åbner pladsen med et 
storslået åbningsarrangement, der 
fylder pladsen med mennesker og 
havnen med skibe.

Nu er jernbanen, som før skilte byen 
fra havnen, ikke længere en barriere 
gennem byen. Nu har man en ny  
folkelige kultur- og aktivitetsplads.

03K o g e  K y s t
KULTUR

KULTUREN SOM DRIVKRAFT  - stedets ånd som planlægningsstra-
tegi 

KØGE Å – fra ås til kulturhavn

I Køge fornemmes historien tydeligt. Ikke bare fysisk i skikkelse af de mange, 

gamle og velholdte huse der giver byen dens særlige menneskelige skala, men 

også i borgernes stolte indstilling til byen og dens udvikling.

Byens udvikling hænger uløseligt sammen med Køge Å. Fra de første bosæt-

telser længere inde i landet ved Køge Ås, til havnen som i dag vidner om den 

moderne industrialisering og fremtidens muligheder for byen. 

Udviklingen af Køge skal ske i forståelse for byens historie, åens og vandets 

betydning og byens særlige skala. Udviklingen skal bygge videre på byens hi-

storie ved havnen, transformere den og skabe en sammenhængende by. 

En ny bydel må ikke stå tydeligt afgrænset mod den gamle. En god nybygget 

bydel skal flette sig sammen med det eksisterende. Opsamle historierne og 

fortællingerne om dét der var, og fortolke det så det bliver nyt og levende. 

KULTURFORBINDELSEN – det kulturelle bånd mellem bymidten og havnen

Vi ønsker at gøre havnen til et levende kultur- og aktivitetscentrum i Køge. 

Havnens udvikling fra industriareal til rekreativ kulturhavn bør fremstå som 

et visionært forbillede på en bæredygtig, fleksibel og social planlægningspro-

ces. 

Den nye bydel og havnen skal være en ny kulturgenerator for Køge og for livet 

i og omkring de nyindtagne havnearealer. Havnens karakter og eksisterende 

bebyggelse samt dens nærhed til bymidten gør den interessant. Af samme 

grund vil den i højere grad kunne løsrive sig fra mere kommercielle aktiviteter 

og blive et supplement og en berigelse for Køges eksisterende kulturliv. 

Havnen tænkes ind i en samlet forbindelse mellem den historiske bymidtes 

kulturtilbud som KØS, Sct. Nicolai Kirke, Bymuseet, Torvet og Biblioteket, og 

de nye kulturfunktioner i havnen som det fremtidige kulturhus og Tapperiet. 

Ved at planlægge byens kulturelle tilbud og institutioner i denne kulturforbin-

delse knyttes byen og havnen sammen. Af nye tiltag der kunne placeres langs 

kulturforbindelsen kan nævnes kulturhuset, gallerier, arbejdende værksteder, 

virksomheder indenfor oplevelsesøkonomi, en ny samlende kulturplads der 

forbinder by og havn, en udvidelse til KØS i form af et KØS Modern, DGI-facili-

teter osv. 

DEN GRØNNE FORBINDELSE – det rekreative bånd fra Køge Ås til stranden

Køge Ås er det vigtigste landskabelige træk omkring Køge og grunden til at 

byen ligger netop her. Åen besidder en mulighed for at være den landskabe-

lige identitetsgiver i byen og dermed også en mulighed for at skabe en grøn 

rekreativ forbindelse gennem byen. En forbindelse der knytter det attraktive 

grønne område langs Køge Å sammen med byen. Ved at indtænke den grønne 

forbindelse ned gennem åens landskab, kan der dannes offentlige grønne re-

kreative parkrum langs åen og havnen helt ud til det unikke strandområde 

ved Søndre Strand. Det bliver dermed muligt at skabe et stiforløb fra Søndre 

Strand gennem byen og ud til den eksisterende natursti ved Køge Ås. En ny 

rekreativ forbindelse der leder gennem byens landskabelige historie.
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8 Low investment - High value
The development of the port and the railway station is an 
huge urban potential for the city of Køge, but also means a 
large economic investment. Pre-investments in large-scale 
infrastructure and quality-designed open spaces burden the 
overall project for a long time and lead to an inability to act. 
These enormous investments are to be avoided.
Through the initial local projects additional capital will be ge-
nerated. This capital will be reinvested in a first generation of 
infrastructure projects, cultural facilities or conversion of buil-
dings. The next generation of revenue opens room for new 
investments. Thus, the total investment remains low, but cre-
ates a high value and room for maneuver on the timeline.

8 Low Investment-
High Value

Master plans usually define a structural and spatial framework 
of a programmatic vision. By fixing a final state, a maximum of 
predictability should be guaranteed to attract investments. 
Located in an extreme dynamic environment and facing a 20 
years lasting development period, the new town district Køge 
can hardly be put on the map within the existing planning 
categories.

Due to unpredictable changes in the real estate markets and 
local demands, alternating political forces or changing owner-
ships, the relation between housing and retail, migration and 
immigration, new and old town or public and private can 
hardly be foreseen from a nowadays perspective. Thus our con-
cept does not primarily focus on defining a final image to com-
municate architecture and atmospheres. The approach much 
more creates a set of „opportunity“ spaces, each embedded 
into an overall process-orientated strategy. Based on a strong 
vision, defining programmatic and spatial qualities, the dyna-
mic master plan for Køge defines a basic structure consisting 
of an elementary infrastructure- and field-system. It allows a 
high flexibility and can be adapted to changing surrounding 
conditions. The dynamic master plan is growing with the cities 
new district. It gradually transforms the accumulation of local 
activities, needs and economies into a spatial framework.
.

1 Dynamic 
Masterplanning

2 Development in polarised fields
At the interface between the old city core and it’s metropolitan 
region, high speed line and pedestrian promenade, between 
harbour industries and residential areas, cities like Køge can no 
longer strive to control their development through the separa-
tion of functions. Corresponding to the multiple layers of 
citizen’s lifestyles and biographies, urban uses and functions 
more and more overlap and find themselves in a complex, am-
bivalent spatial environment. 

We regard the polarised fields of today’s urban milieus as bree-
ding grounds for the production of space, knowledge, creativi-
ty, diversity and innovation. At first sight a theatre in a concrete 
silo or housing apartments on top of a former harbour-crane, 
both examples from Amsterdam, might not be a good match. 
However, many international projects reveal that the invention 
of knowledge and cultural practices arises at the interface 
among contrasting milieus and spaces.
Køge will succeed in attracting talents and creative people if 
the city exploits its potential to breed new programmes by 
gradually infiltrating the station and harbour area with atypical 
activities. Our concept illustrates the strategic sites and miles-
tones of this process.

3 Recycling existing resources
In a first analytical step a mapping of spatial qualities, building 
typologies, cultural scenes and creative milieus can give impor-
tant basic information about the spatial, social and cultural 
resources of the site. These should be integrated into the pro-
cess design, to create diversity, sustain local identity and allow 
the development to work with specific qualities and characters 
of the site.

.

2 Development in
polarised fields

4 From public milieus to public spaces
A common attitude among architects and planners is, that a 
„good“ public space is carefully designed by professionals and 
accessible for everybody at all times. Moreover public space is 
used as a tool for representation or to create an address for 
subsequent real estate developments. A closer look at today’s 
public spaces thus leads us to a more differentiated perspec-
tive that is characterized through multiple uses, interests and 
programmes overlapping in public space. Public gatherings 
don’t always happen in designated areas anymore but take 
place on other open accessible territories. Due to the individu-
alisation of lifestyles and urban activities, the spatial separation 
of functional areas often does not match with the current 
needs and expectations of today’s society.
For developing new public realm, our approach concentrates 
on the development of a solid spatial framework with nu-
merous flexible zones that connect existing identities, atmos-
pheres and milieus to spatial qualities. Thus public space beco-
mes more a dynamic organism with strategic fields of action 
and oscillating intensities of permanent as well as of tempora-
ry uses. It is a dynamic space, open for different types of public 
activities and can be designed in balance to their specific use 
typologies.
.

2 From public milieus
to public spaces

5 Combining hard and soft tools
For a long time city development was concentrating primarily on 
the formal and functional organisation of buildings, public spaces 
and urban infrastructures. Today also “soft” factors like active neigh-
bourhoods, (sub)cultural diversity and citizen engagement also 
have important effects on a cities development and it’s quality of 
life. To support the innovative and multi layered development ap-
proach in Køge, new programmatic planning tools are required and 
need to be connected with classical spatial development strategies. 
Especially communicating, coordinating and activating tools play 
an important role to deal with different stakeholder interests, build 
coalitions and switch between different fields of action. 

5 Combining 
hard & soft tools

6 Building coalitions
The transformation process of Køge’s new town district with it’s 
multi layered development approach requires an intensive coope-
ration between different public and private stakeholders and also 
seeks for integration and participation of citizens and local institu-
tions into the development process. To support this cooperative 
approach and build new coalitions, it is important to develop a 
common vision with a high level of integration of all players. 
Through a maximum of transparency in the process, citizens, coun-
cils and local initiatives successively qualify the overall strategy and 
can assure a resilient participation in the process.
Next to the creation of cross-departmental working structures, coa-
litions can also be created through testing specific uses in tempora-

6 Building 
Coalitions
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2020 SCENARIO 2012 SCENARIO

2025 SCENARIO 2026 SCENARIO

2018 SCENARIO 2018 SCENARIO

KULTURHAVNEN

År: 2018 

Scenarie:
Byens nye kulturhus med koncertsal, 
teater, biografer, multimediefaciliteter, 
aktivitets- og undervisningslokaler i 
AØ-bygningen åbner. Den unikke 
genbrug af den eksisterende bygning 
tiltrækker sig stor opmærksomhed fra 
ind- og udland.

Snart åbner KØS Modern, som er en ny 
afdeling af det gamle KØS, der stadig 
ligger inde i Køge bymidte. I KØS 
Modern åbnes der op for offentlig-
hedens adgang til alle skitse-
samlingens uvurderlige kunstskatte.     

BO 2020

År: 2020

Scenarie:
BO 2020 åbner. Den længe ventede og 
ambitiøse boligudstilling i det gamle 
havneområde åbner. 

Folk fra hele Øresundsregionen 
strømmer til for at se, hvordan folk vil 
bo i fremtidens by. 

BO 2020 viser det nyeste, det mest 
originale og kreative indenfor 
arkitektur, der forener fremtidens 
store krav til æstetik, højteknologi og 
bæredygtighed med indretning af en ny 
bydel, hvor mennesket er i centrum.    

KØGE STRAND

År: 2016

Scenarie:
Køges svar på Copacabana på Søndre 
Strand åbner. Strand- opretnings-
projektet er afsluttet, og stranden er 
nu fuldt tilgængelig til glæde for alle 
byens borgere. 

Den gamle silo på havnen er samtidig 
bygget om og fyldt op med vand, så 
den kan bruges til dykning. Nu kan 
alle prøve at dykke ned til et rigtigt 
skibsvrag!     

BORGERNE INDTAGER HAVNEN

År: 2011

Scenarie:
De første midlertidige installationer 
placeres på havnen. Open air 
filmfremvisning, beachvolley, klatring, 
parkour, skaterbaner, petanque, 
musikøvelokaler, arbejdende 
kunstnerværksteder er nogle af de 
tilbud Køge Kulturhavn nu tilbyder 
byens borgere. 

Til sommer afholdes der DM i Beach 
Volley på havnen.   

HANDEL OG LIV

År: 2013

Scenarie:
De første nybyggerier ”hægter” sig på 
byens stræder ned mod jernbanen. De 
nye strukturer fuldender byens bagside 
mod jernbanen og havnen. I nær 
fremtid kan byens butiksudbud også 
rumme de større kæder i umiddelbar 
tilknytning til byens øvrige udvalg.

Fra Køge Torv og hovedgaden vil man 
kunne føres man af de charmerende 
smalle gader, baggårde og stræder 
med butikker og caféer, ud mod 
havnen. Butikkerne vil binde byen 
sammen i et naturligt forløb ud til den 
nye bydel ved havnen.
     

BYPLANPRISEN 

År: 2022

Scenarie:

Køge Kyst får tildelt Byplanprisen for 
sin unikke genbrug af stedets, 
historiens og havnens muligheder i 
moderne byudvikling. 

En by som forener fortid, nutid og 
fremtid. Når bydelen er færdigbygget 
vil der være boliger til 1200 men-
nesker og arbejdspladser for 4000 
mennesker. 
     

COLLSTROPHUSENE

År: 2018

Scenarie:
De nye kontorbygninger på 
Collstropgrunden og Bridana-grunden 
er nu færdigbyggede. Bygningerne er 
placeret på et hævet plateau med 
parkering i. 

Parkeringsløsningen sikrer optimal 
mulighed for pendlere og handlende til 
at komme helt ind til stationen og 
byens handelsliv. 

Ovenpå det hævede plateau er der 
haver, pladser og gader der forbinder 
byen med havnen.  
    

DANMARKS BEDSTE 
HANDELSBY

År: 2015

Scenarie:
Køge By får prisen som Danmarks 
Bedste Handelsby 2015. 

Den nye udvikling af byen, som har 
flettet det gamle eksisterende 
handelsliv sammen med nye større og 
moderne butiksfaciliteter, ses som et 
forbillede for udvikling af moderne 
handelsbyer. De kommercielle 
butiksområder blandes sammen med 
byens liv af boliger, kontorer, grønne 
opholdsrum, mangfoldige byrum og 
attraktive kulturelle tilbud. 
   

TRAFIKPLANEN

År: 2012

Scenarie:
Den nye trafikplan fokuserer på god 
anlægs- og driftsøkonomi. 

Den kørende trafik flyttes væk fra den 
fremtidige havneplads, og der skabes 
et attraktivt socialt rum for bløde 
trafikanter, hvor den nye havneplads 
fører byen helt ud til havnen. 

En ny tunnel ved Niels Juels Gade vil 
forbinde den kørende trafik med 
havnen.

GÅENDE OG CYKLISTER

År: 2017

Scenarie:
Andelen af gående og cyklende 
fortsætter med at stige efter at Køge 
Kyst bydelen er taget i brug. 

De nye sikre og trygge forbindelser på 
tværs af jernbanen har reduceret 
kørselsafstandene og bundet by og 
havn sammen. 

Dette betyder, at folk i højere grad 
cykler og går gennem byen. Den nye 
cykel- og vandresti, der forbinder 
Køge Ås og Engene sammen med byen 
og Søndre Strand, er blevet Køges 
naturlige fritidsstrøg.    

VEJPRISEN

År: 2021

Scenarie:
Køge Kommune modtager Vejprisen 
2021 for sin forbilledlige vilje og evne 
til at udnytte vejenes potentiale som 
sociale rum.     

DEN GRØNNE FORBINDELSE

År: 2015

Scenarie:
Den Grønne Forbindelse knytter det 
grønne område ved Køge Ås sammen 
byen og den nye bydel ved havnen. 

Nu kan man gå og cykle fra stranden 
og 25 km ind i landet. 

Den Grønne Forbindelse er med til at 
skabe nye sikre og trygge forbindelser 
på tværs af jernbanen. Den har 
reduceret kørselsafstandene og bundet 
by og havn sammen. Det betyder, at 
folk i højere grad cykler og går 
gennem byen. 
     

HAVNE- OG KULTURPLADSEN

År: 2015

Scenarie:
Den nye Køge Havneplads forbinder 
byen med havnen.  Gennem stræderne  
fra Køge Torv ledes man naturligt 
gennem gårde og smalle gader med 
butikker og caféer ned mod byens nye 
havneplads der er en bro - nærmest 
som Ponte Vechio i Firenze. 

Køge Festuge åbner pladsen med et 
storslået åbningsarrangement, der 
fylder pladsen med mennesker og 
havnen med skibe.

Nu er jernbanen, som før skilte byen 
fra havnen, ikke længere en barriere 
gennem byen. Nu har man en ny  
folkelige kultur- og aktivitetsplads.

04K o g e  K y s t
HANDEL

DETAILHANDEL – Køge forbillede som attraktiv handelsby 

MERE AF DET SAMME – en udvidelse af byen mod havnen

I udviklingen af byens detailhandel vil der blive fokuseret på adgangene til 

havnen. Ved at pege på de meget karakterfulde og charmerende små stræder, 

baggårde og gader der fører mod havnen, kan der skabes et netværk af forbin-

delser, der kan udvikles som en naturlig udvidelse af byens detailhandelsliv. 

Nye bygningsstrukturer kan hæfte sig på byens flossede kant mod jernbanen 

og dermed følge og forstærke de karakterfulde smalle byrum ned mod hav-

nen. Detailhandelen vil ligge i direkte forlængelse af byens nuværende han-

delsmønstre og vil øge det nuværende udbud.  

De nye strukturer giver mulighed for større butikstyper og et bredere varesor-

timent. De kan strække sig om på bagsiden af byen mod Ivar Huitfeldtsvej og 

Bag Haverne og hæfte sig naturligt på byens eksisterende strukturer og rum.

DEN KOMMERCIELLE FORBINDELSE – samling af by og havn

For at styrke forbindelsen til havnen kan et af stræderne udvikles til at være 

en hovedforbindelse mellem by og havn. Et kommercielt hovedstrøg der for-

binder byens eksisterende butiksliv med de små, gamle byhuse med caféer og 

restauranter på Havnen. 

Forbindelsen mellem den gamle by og den nye bydel sikrer således at de kom-

mercielle aktiviteter i fortsættes ét forløb. Den Kommercielle forbindelse over-

lapper Kulturforbindelsen og Den Grønne Forbindelse og sikrer en varieret og 

levende samling af byen og havnen.

HAVNEPLADSEN – en bro som en moderne Ponte Vecchio?

Som en del af Den Kommercielle og Kulturelle Forbindelse opstår Havneplad-

sen. Byen trækkes, via pladsen, så at sige hen over den trafikbarriere der i dag 

adskiller by og havn.

Som en forlængelse af byens skala og struktur af små byhuse der hægter sig 

på de eksisterende stræder, opstår havnepladsen som et nyt byrum. Et byrum 

der danner bro og forbinder byen med havnen uden at man føler man går ud 

af byen. Broen skal opleves som en naturlig bevægelse gennem byen, som gik 

man i en kuperet by der pludselig bevæger sig op ad en bakke. Gennem stræ-

derne fra Køge Torv ledes man naturligt gennem gårde og stræder med bu-

tikker og caféer mod byens nye havneplads. Den nye havneplads vil være en 

brokonstruktion, en Ponte Vecchio der fører byen helt frem til havnebassinet. 

Havnepladsen kan blive et stort byrumligt aktiv som aktivitets- og kultur-

plads. Et supplement til Køge Torv og en mulighed for at tilbyde andre aktivi-

teter end dem vi ser i dag. Funktionen som bro betyder at der vil kunne skabes 

en gunstig projektøkonomi af noget som ingen værdi har i dag. Fra at være et 

uattraktivt og problematisk sted kan det blive et levende og populært byrum 

– interessant for byens borgere og dermed også investorer.
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4 Kombination af “hårde” og “bløde” værktøjer

Fra offentlige 
miljøer til 
offentlige rum
For at kickstarte brugen af havnearealerne skal der skabes adgang for 

de brugere og interessenter der skal præge udviklingsprocessen. På 

den måde kan der med landskabelige og byrumlige elementer skabes 

levende byrum – fra de små uformelle gader til en stor samlende hav-

neplads. 

En fælles holdning blandt arkitekter og planlæggere er ofte at et ”godt” 

offentligt byrum er nøjsomt designet af professionelle og tilgængeli-

gt for alle til alle tider. Når man ser nærmere på nutidige gode byrum 

fører det imidlertid til et andet syn på tingene. Gode byrum er i dag, i 

højere grad, karakteriseret ved forskellig anvendelse og forskellige bru-

gere der overlapper hinanden. Offentlige forsamlinger sker ikke altid 

i arkitekttegnede områder men finder sted i flere forskellige, åbne og 

tilgængelige områder. Individuelle livsstile og urbane aktiviteter kræver 

at byrummene i dag ikke er funktionsdelte, men i stedet levner plads 

til udfoldelse og mangfoldighed.

Vores strategi vil koncentrere sig om skabe solide rammer for by-

rum med flere fleksible zoner som forbindes til de eksisterende kva-

liteter, atmosfærer og identiteter i byen. De offentlige rum i byen 

bliver dermed mere dynamiske med strategisk udpegede områder for 

permanente og midlertidige aktiviteter. De centrale byrum i området 

vil kunne  etableres tidligt i processen og dermed skabe de bedste 

forudsætninger for et godt byliv. Både som permanente og som midler-

tidige byrum der kan skabe interessante dynamiske rumligheder. 
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8 Low investment - High value
The development of the port and the railway station is an 
huge urban potential for the city of Køge, but also means a 
large economic investment. Pre-investments in large-scale 
infrastructure and quality-designed open spaces burden the 
overall project for a long time and lead to an inability to act. 
These enormous investments are to be avoided.
Through the initial local projects additional capital will be ge-
nerated. This capital will be reinvested in a first generation of 
infrastructure projects, cultural facilities or conversion of buil-
dings. The next generation of revenue opens room for new 
investments. Thus, the total investment remains low, but cre-
ates a high value and room for maneuver on the timeline.

8 Low Investment-
High Value

Master plans usually define a structural and spatial framework 
of a programmatic vision. By fixing a final state, a maximum of 
predictability should be guaranteed to attract investments. 
Located in an extreme dynamic environment and facing a 20 
years lasting development period, the new town district Køge 
can hardly be put on the map within the existing planning 
categories.

Due to unpredictable changes in the real estate markets and 
local demands, alternating political forces or changing owner-
ships, the relation between housing and retail, migration and 
immigration, new and old town or public and private can 
hardly be foreseen from a nowadays perspective. Thus our con-
cept does not primarily focus on defining a final image to com-
municate architecture and atmospheres. The approach much 
more creates a set of „opportunity“ spaces, each embedded 
into an overall process-orientated strategy. Based on a strong 
vision, defining programmatic and spatial qualities, the dyna-
mic master plan for Køge defines a basic structure consisting 
of an elementary infrastructure- and field-system. It allows a 
high flexibility and can be adapted to changing surrounding 
conditions. The dynamic master plan is growing with the cities 
new district. It gradually transforms the accumulation of local 
activities, needs and economies into a spatial framework.
.

1 Dynamic 
Masterplanning

2 Development in polarised fields
At the interface between the old city core and it’s metropolitan 
region, high speed line and pedestrian promenade, between 
harbour industries and residential areas, cities like Køge can no 
longer strive to control their development through the separa-
tion of functions. Corresponding to the multiple layers of 
citizen’s lifestyles and biographies, urban uses and functions 
more and more overlap and find themselves in a complex, am-
bivalent spatial environment. 

We regard the polarised fields of today’s urban milieus as bree-
ding grounds for the production of space, knowledge, creativi-
ty, diversity and innovation. At first sight a theatre in a concrete 
silo or housing apartments on top of a former harbour-crane, 
both examples from Amsterdam, might not be a good match. 
However, many international projects reveal that the invention 
of knowledge and cultural practices arises at the interface 
among contrasting milieus and spaces.
Køge will succeed in attracting talents and creative people if 
the city exploits its potential to breed new programmes by 
gradually infiltrating the station and harbour area with atypical 
activities. Our concept illustrates the strategic sites and miles-
tones of this process.

3 Recycling existing resources
In a first analytical step a mapping of spatial qualities, building 
typologies, cultural scenes and creative milieus can give impor-
tant basic information about the spatial, social and cultural 
resources of the site. These should be integrated into the pro-
cess design, to create diversity, sustain local identity and allow 
the development to work with specific qualities and characters 
of the site.

.

2 Development in
polarised fields

4 From public milieus to public spaces
A common attitude among architects and planners is, that a 
„good“ public space is carefully designed by professionals and 
accessible for everybody at all times. Moreover public space is 
used as a tool for representation or to create an address for 
subsequent real estate developments. A closer look at today’s 
public spaces thus leads us to a more differentiated perspec-
tive that is characterized through multiple uses, interests and 
programmes overlapping in public space. Public gatherings 
don’t always happen in designated areas anymore but take 
place on other open accessible territories. Due to the individu-
alisation of lifestyles and urban activities, the spatial separation 
of functional areas often does not match with the current 
needs and expectations of today’s society.
For developing new public realm, our approach concentrates 
on the development of a solid spatial framework with nu-
merous flexible zones that connect existing identities, atmos-
pheres and milieus to spatial qualities. Thus public space beco-
mes more a dynamic organism with strategic fields of action 
and oscillating intensities of permanent as well as of tempora-
ry uses. It is a dynamic space, open for different types of public 
activities and can be designed in balance to their specific use 
typologies.
.

2 From public milieus
to public spaces

5 Combining hard and soft tools
For a long time city development was concentrating primarily on 
the formal and functional organisation of buildings, public spaces 
and urban infrastructures. Today also “soft” factors like active neigh-
bourhoods, (sub)cultural diversity and citizen engagement also 
have important effects on a cities development and it’s quality of 
life. To support the innovative and multi layered development ap-
proach in Køge, new programmatic planning tools are required and 
need to be connected with classical spatial development strategies. 
Especially communicating, coordinating and activating tools play 
an important role to deal with different stakeholder interests, build 
coalitions and switch between different fields of action. 

5 Combining 
hard & soft tools

6 Building coalitions
The transformation process of Køge’s new town district with it’s 
multi layered development approach requires an intensive coope-
ration between different public and private stakeholders and also 
seeks for integration and participation of citizens and local institu-
tions into the development process. To support this cooperative 
approach and build new coalitions, it is important to develop a 
common vision with a high level of integration of all players. 
Through a maximum of transparency in the process, citizens, coun-
cils and local initiatives successively qualify the overall strategy and 
can assure a resilient participation in the process.
Next to the creation of cross-departmental working structures, coa-
litions can also be created through testing specific uses in tempora-

6 Building 
Coalitions
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2020 SCENARIO 2012 SCENARIO

2025 SCENARIO 2026 SCENARIO

2018 SCENARIO 2018 SCENARIO

KULTURHAVNEN

År: 2018 

Scenarie:
Byens nye kulturhus med koncertsal, 
teater, biografer, multimediefaciliteter, 
aktivitets- og undervisningslokaler i 
AØ-bygningen åbner. Den unikke 
genbrug af den eksisterende bygning 
tiltrækker sig stor opmærksomhed fra 
ind- og udland.

Snart åbner KØS Modern, som er en ny 
afdeling af det gamle KØS, der stadig 
ligger inde i Køge bymidte. I KØS 
Modern åbnes der op for offentlig-
hedens adgang til alle skitse-
samlingens uvurderlige kunstskatte.     

BO 2020

År: 2020

Scenarie:
BO 2020 åbner. Den længe ventede og 
ambitiøse boligudstilling i det gamle 
havneområde åbner. 

Folk fra hele Øresundsregionen 
strømmer til for at se, hvordan folk vil 
bo i fremtidens by. 

BO 2020 viser det nyeste, det mest 
originale og kreative indenfor 
arkitektur, der forener fremtidens 
store krav til æstetik, højteknologi og 
bæredygtighed med indretning af en ny 
bydel, hvor mennesket er i centrum.    

KØGE STRAND

År: 2016

Scenarie:
Køges svar på Copacabana på Søndre 
Strand åbner. Strand- opretnings-
projektet er afsluttet, og stranden er 
nu fuldt tilgængelig til glæde for alle 
byens borgere. 

Den gamle silo på havnen er samtidig 
bygget om og fyldt op med vand, så 
den kan bruges til dykning. Nu kan 
alle prøve at dykke ned til et rigtigt 
skibsvrag!     

BORGERNE INDTAGER HAVNEN

År: 2011

Scenarie:
De første midlertidige installationer 
placeres på havnen. Open air 
filmfremvisning, beachvolley, klatring, 
parkour, skaterbaner, petanque, 
musikøvelokaler, arbejdende 
kunstnerværksteder er nogle af de 
tilbud Køge Kulturhavn nu tilbyder 
byens borgere. 

Til sommer afholdes der DM i Beach 
Volley på havnen.   

HANDEL OG LIV

År: 2013

Scenarie:
De første nybyggerier ”hægter” sig på 
byens stræder ned mod jernbanen. De 
nye strukturer fuldender byens bagside 
mod jernbanen og havnen. I nær 
fremtid kan byens butiksudbud også 
rumme de større kæder i umiddelbar 
tilknytning til byens øvrige udvalg.

Fra Køge Torv og hovedgaden vil man 
kunne føres man af de charmerende 
smalle gader, baggårde og stræder 
med butikker og caféer, ud mod 
havnen. Butikkerne vil binde byen 
sammen i et naturligt forløb ud til den 
nye bydel ved havnen.
     

BYPLANPRISEN 

År: 2022

Scenarie:

Køge Kyst får tildelt Byplanprisen for 
sin unikke genbrug af stedets, 
historiens og havnens muligheder i 
moderne byudvikling. 

En by som forener fortid, nutid og 
fremtid. Når bydelen er færdigbygget 
vil der være boliger til 1200 men-
nesker og arbejdspladser for 4000 
mennesker. 
     

COLLSTROPHUSENE

År: 2018

Scenarie:
De nye kontorbygninger på 
Collstropgrunden og Bridana-grunden 
er nu færdigbyggede. Bygningerne er 
placeret på et hævet plateau med 
parkering i. 

Parkeringsløsningen sikrer optimal 
mulighed for pendlere og handlende til 
at komme helt ind til stationen og 
byens handelsliv. 

Ovenpå det hævede plateau er der 
haver, pladser og gader der forbinder 
byen med havnen.  
    

DANMARKS BEDSTE 
HANDELSBY

År: 2015

Scenarie:
Køge By får prisen som Danmarks 
Bedste Handelsby 2015. 

Den nye udvikling af byen, som har 
flettet det gamle eksisterende 
handelsliv sammen med nye større og 
moderne butiksfaciliteter, ses som et 
forbillede for udvikling af moderne 
handelsbyer. De kommercielle 
butiksområder blandes sammen med 
byens liv af boliger, kontorer, grønne 
opholdsrum, mangfoldige byrum og 
attraktive kulturelle tilbud. 
   

TRAFIKPLANEN

År: 2012

Scenarie:
Den nye trafikplan fokuserer på god 
anlægs- og driftsøkonomi. 

Den kørende trafik flyttes væk fra den 
fremtidige havneplads, og der skabes 
et attraktivt socialt rum for bløde 
trafikanter, hvor den nye havneplads 
fører byen helt ud til havnen. 

En ny tunnel ved Niels Juels Gade vil 
forbinde den kørende trafik med 
havnen.

GÅENDE OG CYKLISTER

År: 2017

Scenarie:
Andelen af gående og cyklende 
fortsætter med at stige efter at Køge 
Kyst bydelen er taget i brug. 

De nye sikre og trygge forbindelser på 
tværs af jernbanen har reduceret 
kørselsafstandene og bundet by og 
havn sammen. 

Dette betyder, at folk i højere grad 
cykler og går gennem byen. Den nye 
cykel- og vandresti, der forbinder 
Køge Ås og Engene sammen med byen 
og Søndre Strand, er blevet Køges 
naturlige fritidsstrøg.    

VEJPRISEN

År: 2021

Scenarie:
Køge Kommune modtager Vejprisen 
2021 for sin forbilledlige vilje og evne 
til at udnytte vejenes potentiale som 
sociale rum.     

DEN GRØNNE FORBINDELSE

År: 2015

Scenarie:
Den Grønne Forbindelse knytter det 
grønne område ved Køge Ås sammen 
byen og den nye bydel ved havnen. 

Nu kan man gå og cykle fra stranden 
og 25 km ind i landet. 

Den Grønne Forbindelse er med til at 
skabe nye sikre og trygge forbindelser 
på tværs af jernbanen. Den har 
reduceret kørselsafstandene og bundet 
by og havn sammen. Det betyder, at 
folk i højere grad cykler og går 
gennem byen. 
     

HAVNE- OG KULTURPLADSEN

År: 2015

Scenarie:
Den nye Køge Havneplads forbinder 
byen med havnen.  Gennem stræderne  
fra Køge Torv ledes man naturligt 
gennem gårde og smalle gader med 
butikker og caféer ned mod byens nye 
havneplads der er en bro - nærmest 
som Ponte Vechio i Firenze. 

Køge Festuge åbner pladsen med et 
storslået åbningsarrangement, der 
fylder pladsen med mennesker og 
havnen med skibe.

Nu er jernbanen, som før skilte byen 
fra havnen, ikke længere en barriere 
gennem byen. Nu har man en ny  
folkelige kultur- og aktivitetsplads.
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Scenarie:
De første midlertidige installationer 
placeres på havnen. Open air 
filmfremvisning, beachvolley, klatring, 
parkour, skaterbaner, petanque, 
musikøvelokaler, arbejdende 
kunstnerværksteder er nogle af de 
tilbud Køge Kulturhavn nu tilbyder 
byens borgere. 

Til sommer afholdes der DM i Beach 
Volley på havnen.   

HANDEL OG LIV

År: 2013

Scenarie:
De første nybyggerier ”hægter” sig på 
byens stræder ned mod jernbanen. De 
nye strukturer fuldender byens bagside 
mod jernbanen og havnen. I nær 
fremtid kan byens butiksudbud også 
rumme de større kæder i umiddelbar 
tilknytning til byens øvrige udvalg.

Fra Køge Torv og hovedgaden vil man 
kunne føres man af de charmerende 
smalle gader, baggårde og stræder 
med butikker og caféer, ud mod 
havnen. Butikkerne vil binde byen 
sammen i et naturligt forløb ud til den 
nye bydel ved havnen.
     

BYPLANPRISEN 

År: 2022

Scenarie:

Køge Kyst får tildelt Byplanprisen for 
sin unikke genbrug af stedets, 
historiens og havnens muligheder i 
moderne byudvikling. 

En by som forener fortid, nutid og 
fremtid. Når bydelen er færdigbygget 
vil der være boliger til 1200 men-
nesker og arbejdspladser for 4000 
mennesker. 
     

COLLSTROPHUSENE

År: 2018

Scenarie:
De nye kontorbygninger på 
Collstropgrunden og Bridana-grunden 
er nu færdigbyggede. Bygningerne er 
placeret på et hævet plateau med 
parkering i. 

Parkeringsløsningen sikrer optimal 
mulighed for pendlere og handlende til 
at komme helt ind til stationen og 
byens handelsliv. 

Ovenpå det hævede plateau er der 
haver, pladser og gader der forbinder 
byen med havnen.  
    

DANMARKS BEDSTE 
HANDELSBY

År: 2015

Scenarie:
Køge By får prisen som Danmarks 
Bedste Handelsby 2015. 

Den nye udvikling af byen, som har 
flettet det gamle eksisterende 
handelsliv sammen med nye større og 
moderne butiksfaciliteter, ses som et 
forbillede for udvikling af moderne 
handelsbyer. De kommercielle 
butiksområder blandes sammen med 
byens liv af boliger, kontorer, grønne 
opholdsrum, mangfoldige byrum og 
attraktive kulturelle tilbud. 
   

TRAFIKPLANEN

År: 2012

Scenarie:
Den nye trafikplan fokuserer på god 
anlægs- og driftsøkonomi. 

Den kørende trafik flyttes væk fra den 
fremtidige havneplads, og der skabes 
et attraktivt socialt rum for bløde 
trafikanter, hvor den nye havneplads 
fører byen helt ud til havnen. 

En ny tunnel ved Niels Juels Gade vil 
forbinde den kørende trafik med 
havnen.

GÅENDE OG CYKLISTER

År: 2017

Scenarie:
Andelen af gående og cyklende 
fortsætter med at stige efter at Køge 
Kyst bydelen er taget i brug. 

De nye sikre og trygge forbindelser på 
tværs af jernbanen har reduceret 
kørselsafstandene og bundet by og 
havn sammen. 

Dette betyder, at folk i højere grad 
cykler og går gennem byen. Den nye 
cykel- og vandresti, der forbinder 
Køge Ås og Engene sammen med byen 
og Søndre Strand, er blevet Køges 
naturlige fritidsstrøg.    

VEJPRISEN

År: 2021

Scenarie:
Køge Kommune modtager Vejprisen 
2021 for sin forbilledlige vilje og evne 
til at udnytte vejenes potentiale som 
sociale rum.     

DEN GRØNNE FORBINDELSE

År: 2015

Scenarie:
Den Grønne Forbindelse knytter det 
grønne område ved Køge Ås sammen 
byen og den nye bydel ved havnen. 

Nu kan man gå og cykle fra stranden 
og 25 km ind i landet. 

Den Grønne Forbindelse er med til at 
skabe nye sikre og trygge forbindelser 
på tværs af jernbanen. Den har 
reduceret kørselsafstandene og bundet 
by og havn sammen. Det betyder, at 
folk i højere grad cykler og går 
gennem byen. 
     

HAVNE- OG KULTURPLADSEN

År: 2015

Scenarie:
Den nye Køge Havneplads forbinder 
byen med havnen.  Gennem stræderne  
fra Køge Torv ledes man naturligt 
gennem gårde og smalle gader med 
butikker og caféer ned mod byens nye 
havneplads der er en bro - nærmest 
som Ponte Vechio i Firenze. 

Køge Festuge åbner pladsen med et 
storslået åbningsarrangement, der 
fylder pladsen med mennesker og 
havnen med skibe.

Nu er jernbanen, som før skilte byen 
fra havnen, ikke længere en barriere 
gennem byen. Nu har man en ny  
folkelige kultur- og aktivitetsplads.

2020 SCENARIO 2012 SCENARIO

2025 SCENARIO 2026 SCENARIO

2018 SCENARIO 2018 SCENARIO

KULTURHAVNEN

År: 2018 

Scenarie:
Byens nye kulturhus med koncertsal, 
teater, biografer, multimediefaciliteter, 
aktivitets- og undervisningslokaler i 
AØ-bygningen åbner. Den unikke 
genbrug af den eksisterende bygning 
tiltrækker sig stor opmærksomhed fra 
ind- og udland.

Snart åbner KØS Modern, som er en ny 
afdeling af det gamle KØS, der stadig 
ligger inde i Køge bymidte. I KØS 
Modern åbnes der op for offentlig-
hedens adgang til alle skitse-
samlingens uvurderlige kunstskatte.     

BO 2020

År: 2020

Scenarie:
BO 2020 åbner. Den længe ventede og 
ambitiøse boligudstilling i det gamle 
havneområde åbner. 

Folk fra hele Øresundsregionen 
strømmer til for at se, hvordan folk vil 
bo i fremtidens by. 

BO 2020 viser det nyeste, det mest 
originale og kreative indenfor 
arkitektur, der forener fremtidens 
store krav til æstetik, højteknologi og 
bæredygtighed med indretning af en ny 
bydel, hvor mennesket er i centrum.    

KØGE STRAND

År: 2016

Scenarie:
Køges svar på Copacabana på Søndre 
Strand åbner. Strand- opretnings-
projektet er afsluttet, og stranden er 
nu fuldt tilgængelig til glæde for alle 
byens borgere. 

Den gamle silo på havnen er samtidig 
bygget om og fyldt op med vand, så 
den kan bruges til dykning. Nu kan 
alle prøve at dykke ned til et rigtigt 
skibsvrag!     

BORGERNE INDTAGER HAVNEN

År: 2011

Scenarie:
De første midlertidige installationer 
placeres på havnen. Open air 
filmfremvisning, beachvolley, klatring, 
parkour, skaterbaner, petanque, 
musikøvelokaler, arbejdende 
kunstnerværksteder er nogle af de 
tilbud Køge Kulturhavn nu tilbyder 
byens borgere. 

Til sommer afholdes der DM i Beach 
Volley på havnen.   

HANDEL OG LIV

År: 2013

Scenarie:
De første nybyggerier ”hægter” sig på 
byens stræder ned mod jernbanen. De 
nye strukturer fuldender byens bagside 
mod jernbanen og havnen. I nær 
fremtid kan byens butiksudbud også 
rumme de større kæder i umiddelbar 
tilknytning til byens øvrige udvalg.

Fra Køge Torv og hovedgaden vil man 
kunne føres man af de charmerende 
smalle gader, baggårde og stræder 
med butikker og caféer, ud mod 
havnen. Butikkerne vil binde byen 
sammen i et naturligt forløb ud til den 
nye bydel ved havnen.
     

BYPLANPRISEN 

År: 2022

Scenarie:

Køge Kyst får tildelt Byplanprisen for 
sin unikke genbrug af stedets, 
historiens og havnens muligheder i 
moderne byudvikling. 

En by som forener fortid, nutid og 
fremtid. Når bydelen er færdigbygget 
vil der være boliger til 1200 men-
nesker og arbejdspladser for 4000 
mennesker. 
     

COLLSTROPHUSENE

År: 2018

Scenarie:
De nye kontorbygninger på 
Collstropgrunden og Bridana-grunden 
er nu færdigbyggede. Bygningerne er 
placeret på et hævet plateau med 
parkering i. 

Parkeringsløsningen sikrer optimal 
mulighed for pendlere og handlende til 
at komme helt ind til stationen og 
byens handelsliv. 

Ovenpå det hævede plateau er der 
haver, pladser og gader der forbinder 
byen med havnen.  
    

DANMARKS BEDSTE 
HANDELSBY

År: 2015

Scenarie:
Køge By får prisen som Danmarks 
Bedste Handelsby 2015. 

Den nye udvikling af byen, som har 
flettet det gamle eksisterende 
handelsliv sammen med nye større og 
moderne butiksfaciliteter, ses som et 
forbillede for udvikling af moderne 
handelsbyer. De kommercielle 
butiksområder blandes sammen med 
byens liv af boliger, kontorer, grønne 
opholdsrum, mangfoldige byrum og 
attraktive kulturelle tilbud. 
   

TRAFIKPLANEN

År: 2012

Scenarie:
Den nye trafikplan fokuserer på god 
anlægs- og driftsøkonomi. 

Den kørende trafik flyttes væk fra den 
fremtidige havneplads, og der skabes 
et attraktivt socialt rum for bløde 
trafikanter, hvor den nye havneplads 
fører byen helt ud til havnen. 

En ny tunnel ved Niels Juels Gade vil 
forbinde den kørende trafik med 
havnen.

GÅENDE OG CYKLISTER

År: 2017

Scenarie:
Andelen af gående og cyklende 
fortsætter med at stige efter at Køge 
Kyst bydelen er taget i brug. 

De nye sikre og trygge forbindelser på 
tværs af jernbanen har reduceret 
kørselsafstandene og bundet by og 
havn sammen. 

Dette betyder, at folk i højere grad 
cykler og går gennem byen. Den nye 
cykel- og vandresti, der forbinder 
Køge Ås og Engene sammen med byen 
og Søndre Strand, er blevet Køges 
naturlige fritidsstrøg.    

VEJPRISEN

År: 2021

Scenarie:
Køge Kommune modtager Vejprisen 
2021 for sin forbilledlige vilje og evne 
til at udnytte vejenes potentiale som 
sociale rum.     

DEN GRØNNE FORBINDELSE

År: 2015

Scenarie:
Den Grønne Forbindelse knytter det 
grønne område ved Køge Ås sammen 
byen og den nye bydel ved havnen. 

Nu kan man gå og cykle fra stranden 
og 25 km ind i landet. 

Den Grønne Forbindelse er med til at 
skabe nye sikre og trygge forbindelser 
på tværs af jernbanen. Den har 
reduceret kørselsafstandene og bundet 
by og havn sammen. Det betyder, at 
folk i højere grad cykler og går 
gennem byen. 
     

HAVNE- OG KULTURPLADSEN

År: 2015

Scenarie:
Den nye Køge Havneplads forbinder 
byen med havnen.  Gennem stræderne  
fra Køge Torv ledes man naturligt 
gennem gårde og smalle gader med 
butikker og caféer ned mod byens nye 
havneplads der er en bro - nærmest 
som Ponte Vechio i Firenze. 

Køge Festuge åbner pladsen med et 
storslået åbningsarrangement, der 
fylder pladsen med mennesker og 
havnen med skibe.

Nu er jernbanen, som før skilte byen 
fra havnen, ikke længere en barriere 
gennem byen. Nu har man en ny  
folkelige kultur- og aktivitetsplads.
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EN SAMMENHÆNGENDE BY HELT UD TIL HAVNEKANTEN

TRAFIK 

Den nye bydel i Køge bliver et samlingssted for kultur, rekreation og menne-

skelig interaktion! Hvor mange mennesker mødes opstår trafik. Det er helt na-

turligt og et tegn på, at stedet er populært. Trafikken skal dog inkorporeres i 

planlægningen og projekteringen, så byens primære formål kan udleves og 

brugerne til alle tider føler sig velkomne. 

Med udviklingen af den nye bydel vil trafikmængden øges. En samlet trafikal 

løsning skal kunne absorbere og styre den øgede belastning, så den fungerer 

hensigtsmæssig nu, i nær fremtid og når projektet er endeligt udført. 

Det vigtigste hovedtræk i løsningen af trafikplanlægningen er at den koncen-

treres omkring jernbanen. Trafikken fylder i dag for meget. Den lægger beslag 

på væsentlige områder der ville kunne knytte byen bedre sammen. Med nogle 

simple ændringer på byens bagside mod havnen, kan sammenhængen ska-

bes.

I og med byen rykkes tættere mod havnen kan dele af vejen Bag Haverne lige-

ledes rykkes tættere på jernbanen. På den måde kan f. eks. Teatret igen blive 

en del af byen i stedet for dets nuværende placering som ”isoleret ø” i trafik-

ken.

Krydset ved Østre Banevej kan fjernes. Der kan i stedet etableres den ny hav-

neplads samt bebyggelse, der bringer byen tættere på havnen. Da denne for-

bindelse henvender sig til de bløde trafikanter, sikres en tryg overgang der 

forbinder bymidten med havnen.

I stedet kan trafikforbindelsen mellem by og havn for biler og buser flyttes 

til Niels Juelsgade hvor den i tunnel kan føres under jernbanen og kobles til 

Værftsvej. Dette medfører en smidig trafikstruktur hvor der stadig er frem-

kommelighed i den gamle by og sammenhæng med den nye bydel.

OFFENTLIG TRANSPORT

Den fremtidige infrastruktur for Køge skal understøtte miljøvenlig alterna-

tiver som kollektivtrafik i form af tog, busser, cykler og delebil. Området har 

gode forudsætninger for at komme med pilotprojekter for nye løsninger så-

som elbusser og sportaxaer.

PARKERING

Parkering integreres flere steder i planen som parkering i sammenhæng med 

bebyggelsesstrukturer og åben parkering i lommer i byen. 

Collstropgrunden og Bridanagrundens centrale placeringer gør dem oplagte 

som del af større, fremtidige parkeringsløsninger. Gadeniveauet på denne side 

af jernbanen har ingen større kvaliteter pga. placeringen mellem jernbanen 

og industrihavnen. Derudover er der formentlig store problemer med kraftigt 

forurenet jord på grundene. En løsning med parkering i konstruktion i gadeni-

veau løser dermed flere udfordringer; der sikres let adgang for biler ind til by-

midten og havnen og omkostningstunge udgravninger med krav om fjernelse 

af forurenet jord undgås. I stedet kan den forurenede jord lægges i deponi på 

stedet med mulighed for en evt. biologisk on-site oprensning. 

KØGE STATION – en forbindelse mellem by og havn

I forbindelse med byggeriet omkring Collstropgrunden åbnes der op for en ud-

vikling af stationsområdet. En ombygning af den eksisterende tagkonstrukti-

on på stationen kan skabe en ny samlende tagform/bygning der fungerer som 

en bro der forbinder bymidten med Collstropgrunden og dermed havnen. 

Stationen og det stationsnære område vil for de tilrejsende i tog, bus og bil 

være det første indtryk de får af Køge. Ankomsten og førstehåndsindtrykket 

er vigtigt og bør være imødekommende og vise hvad byen har at byde på.

Busterminalen flyttes over på Collstrop-grunden og minimeres arealmæssigt 

således at flere busser deler de samme holdepladser. 

HAVNEPLADSEN 

Som en del af Den Kommercielle- og Kulturelle Forbindelse opstår Havneplad-

sen. I stedet for den udtalte trafikbarriere der i dag adskiller by og havn træk-

kes byen helt ud til havnen. Havnepladsen vil koble sig på byens eksisterende 

gade- og strædenet. Den vil lede den tværgående tog, bil- og bustrafik ind 

under broen. Denne trafik kan samles tættere omkring jernbanen så broens 

længde og stigninger optimeres.

Fra byen vil havnepladsen give adgang for den bløde trafik som fodgængere 

og cyklende mens den hårde trafik ledes uden om og hen til en ny forbindelse 

ved Niels Juelsgade, hvor en ny tunnel forbinder by og havn. 

Brug af soft and 
hard tools
I de seneste år har byudvikling koncentreret sig om formelle og funkti-

onelle opdelinger af byrum, bygninger og infrastruktur. 

I dag kan også ”bløde” faktorer som aktive nabolag, subkulturelle 

forskelligheder og borgerinddragelse have stor indflydelse på en bys 

udvikling og livskvalitet. Nye programmatiske planlægningsværktøjer 

er nødvendige og skal inddrages sammen med klassiske rumlige udvi-

klingsstrategier. Især kommunikerende, koordinerende og aktiverende 

værktøjer spiller en vigtig rolle i dialogen med interessenter og brugere. 

Dette støtter den innovative og mangfoldige tilgang til udviklingen i 

Køge.
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Aktivering af Kulturhusets omgivelser
Etablering af Kulturhus i OA-bygningen Havnepladsen udvikles

Transformation af silobygning til sportsfaciliteter

Opgradering af havnefront til promenade / Kulturforbindelsen

Ny fodgængerforbindelse forbinder den Grønne Forbindelse ved åen med Køge Åhavn

Nye store sports- og fritidsfaciliteter

Ny busterminal udvikles

Opgradering af tunnelforbindelsen ved Stationen

Nye park + ride facilitieter på Bridana-grunden

Opgradering af forbindelse fra havn til bymidte 

Infrastruktur udvikles

Infrastruktur udvikles
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Infrastruktur udvikles

Byudvikling - Søndre Havn - fase 1
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8 Low investment - High value
The development of the port and the railway station is an 
huge urban potential for the city of Køge, but also means a 
large economic investment. Pre-investments in large-scale 
infrastructure and quality-designed open spaces burden the 
overall project for a long time and lead to an inability to act. 
These enormous investments are to be avoided.
Through the initial local projects additional capital will be ge-
nerated. This capital will be reinvested in a first generation of 
infrastructure projects, cultural facilities or conversion of buil-
dings. The next generation of revenue opens room for new 
investments. Thus, the total investment remains low, but cre-
ates a high value and room for maneuver on the timeline.

8 Low Investment-
High Value

Master plans usually define a structural and spatial framework 
of a programmatic vision. By fixing a final state, a maximum of 
predictability should be guaranteed to attract investments. 
Located in an extreme dynamic environment and facing a 20 
years lasting development period, the new town district Køge 
can hardly be put on the map within the existing planning 
categories.

Due to unpredictable changes in the real estate markets and 
local demands, alternating political forces or changing owner-
ships, the relation between housing and retail, migration and 
immigration, new and old town or public and private can 
hardly be foreseen from a nowadays perspective. Thus our con-
cept does not primarily focus on defining a final image to com-
municate architecture and atmospheres. The approach much 
more creates a set of „opportunity“ spaces, each embedded 
into an overall process-orientated strategy. Based on a strong 
vision, defining programmatic and spatial qualities, the dyna-
mic master plan for Køge defines a basic structure consisting 
of an elementary infrastructure- and field-system. It allows a 
high flexibility and can be adapted to changing surrounding 
conditions. The dynamic master plan is growing with the cities 
new district. It gradually transforms the accumulation of local 
activities, needs and economies into a spatial framework.
.

1 Dynamic 
Masterplanning

2 Development in polarised fields
At the interface between the old city core and it’s metropolitan 
region, high speed line and pedestrian promenade, between 
harbour industries and residential areas, cities like Køge can no 
longer strive to control their development through the separa-
tion of functions. Corresponding to the multiple layers of 
citizen’s lifestyles and biographies, urban uses and functions 
more and more overlap and find themselves in a complex, am-
bivalent spatial environment. 

We regard the polarised fields of today’s urban milieus as bree-
ding grounds for the production of space, knowledge, creativi-
ty, diversity and innovation. At first sight a theatre in a concrete 
silo or housing apartments on top of a former harbour-crane, 
both examples from Amsterdam, might not be a good match. 
However, many international projects reveal that the invention 
of knowledge and cultural practices arises at the interface 
among contrasting milieus and spaces.
Køge will succeed in attracting talents and creative people if 
the city exploits its potential to breed new programmes by 
gradually infiltrating the station and harbour area with atypical 
activities. Our concept illustrates the strategic sites and miles-
tones of this process.

3 Recycling existing resources
In a first analytical step a mapping of spatial qualities, building 
typologies, cultural scenes and creative milieus can give impor-
tant basic information about the spatial, social and cultural 
resources of the site. These should be integrated into the pro-
cess design, to create diversity, sustain local identity and allow 
the development to work with specific qualities and characters 
of the site.

.

2 Development in
polarised fields

4 From public milieus to public spaces
A common attitude among architects and planners is, that a 
„good“ public space is carefully designed by professionals and 
accessible for everybody at all times. Moreover public space is 
used as a tool for representation or to create an address for 
subsequent real estate developments. A closer look at today’s 
public spaces thus leads us to a more differentiated perspec-
tive that is characterized through multiple uses, interests and 
programmes overlapping in public space. Public gatherings 
don’t always happen in designated areas anymore but take 
place on other open accessible territories. Due to the individu-
alisation of lifestyles and urban activities, the spatial separation 
of functional areas often does not match with the current 
needs and expectations of today’s society.
For developing new public realm, our approach concentrates 
on the development of a solid spatial framework with nu-
merous flexible zones that connect existing identities, atmos-
pheres and milieus to spatial qualities. Thus public space beco-
mes more a dynamic organism with strategic fields of action 
and oscillating intensities of permanent as well as of tempora-
ry uses. It is a dynamic space, open for different types of public 
activities and can be designed in balance to their specific use 
typologies.
.

2 From public milieus
to public spaces

5 Combining hard and soft tools
For a long time city development was concentrating primarily on 
the formal and functional organisation of buildings, public spaces 
and urban infrastructures. Today also “soft” factors like active neigh-
bourhoods, (sub)cultural diversity and citizen engagement also 
have important effects on a cities development and it’s quality of 
life. To support the innovative and multi layered development ap-
proach in Køge, new programmatic planning tools are required and 
need to be connected with classical spatial development strategies. 
Especially communicating, coordinating and activating tools play 
an important role to deal with different stakeholder interests, build 
coalitions and switch between different fields of action. 

5 Combining 
hard & soft tools

6 Building coalitions
The transformation process of Køge’s new town district with it’s 
multi layered development approach requires an intensive coope-
ration between different public and private stakeholders and also 
seeks for integration and participation of citizens and local institu-
tions into the development process. To support this cooperative 
approach and build new coalitions, it is important to develop a 
common vision with a high level of integration of all players. 
Through a maximum of transparency in the process, citizens, coun-
cils and local initiatives successively qualify the overall strategy and 
can assure a resilient participation in the process.
Next to the creation of cross-departmental working structures, coa-
litions can also be created through testing specific uses in tempora-
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Coalitions
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Stationsområdet - etageareal

    7.300 m2  O�entlige og private tilbud
    2.000 m2  Kultur og fritid
  11.600 m2 Detail og handel
  36.500 m2 Kontorer
  15.600 m2 Boliger

  73.000 m2 Totalt etageareal

  10 % =
  3 % =

  16 % =
   50 % =
  21 % =

100 % =
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Søndre Havn etageareal

  11.800 m2  O�entlige og private tilbud
    8.200 m2  Kultur og fritid
    7.100 m2 Detail og handel
29.500 m2 Kontorer
140.400 m2 Boliger

197.000 m2 Totalt etageareal

  6 % =
  4 % =

    4 % =
   15 % =
   71 % =
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  8 % =
  4 % =

    7 % =
   32 % =
   49 % =
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SØNDRE HAVN

COLLSTROPGRUNDEN

Legend
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2020 SCENARIO 2012 SCENARIO

2025 SCENARIO 2026 SCENARIO

2018 SCENARIO 2018 SCENARIO

KULTURHAVNEN

År: 2018 

Scenarie:
Byens nye kulturhus med koncertsal, 
teater, biografer, multimediefaciliteter, 
aktivitets- og undervisningslokaler i 
AØ-bygningen åbner. Den unikke 
genbrug af den eksisterende bygning 
tiltrækker sig stor opmærksomhed fra 
ind- og udland.

Snart åbner KØS Modern, som er en ny 
afdeling af det gamle KØS, der stadig 
ligger inde i Køge bymidte. I KØS 
Modern åbnes der op for offentlig-
hedens adgang til alle skitse-
samlingens uvurderlige kunstskatte.     

BO 2020

År: 2020

Scenarie:
BO 2020 åbner. Den længe ventede og 
ambitiøse boligudstilling i det gamle 
havneområde åbner. 

Folk fra hele Øresundsregionen 
strømmer til for at se, hvordan folk vil 
bo i fremtidens by. 

BO 2020 viser det nyeste, det mest 
originale og kreative indenfor 
arkitektur, der forener fremtidens 
store krav til æstetik, højteknologi og 
bæredygtighed med indretning af en ny 
bydel, hvor mennesket er i centrum.    

KØGE STRAND

År: 2016

Scenarie:
Køges svar på Copacabana på Søndre 
Strand åbner. Strand- opretnings-
projektet er afsluttet, og stranden er 
nu fuldt tilgængelig til glæde for alle 
byens borgere. 

Den gamle silo på havnen er samtidig 
bygget om og fyldt op med vand, så 
den kan bruges til dykning. Nu kan 
alle prøve at dykke ned til et rigtigt 
skibsvrag!     

BORGERNE INDTAGER HAVNEN

År: 2011

Scenarie:
De første midlertidige installationer 
placeres på havnen. Open air 
filmfremvisning, beachvolley, klatring, 
parkour, skaterbaner, petanque, 
musikøvelokaler, arbejdende 
kunstnerværksteder er nogle af de 
tilbud Køge Kulturhavn nu tilbyder 
byens borgere. 

Til sommer afholdes der DM i Beach 
Volley på havnen.   

HANDEL OG LIV

År: 2013

Scenarie:
De første nybyggerier ”hægter” sig på 
byens stræder ned mod jernbanen. De 
nye strukturer fuldender byens bagside 
mod jernbanen og havnen. I nær 
fremtid kan byens butiksudbud også 
rumme de større kæder i umiddelbar 
tilknytning til byens øvrige udvalg.

Fra Køge Torv og hovedgaden vil man 
kunne føres man af de charmerende 
smalle gader, baggårde og stræder 
med butikker og caféer, ud mod 
havnen. Butikkerne vil binde byen 
sammen i et naturligt forløb ud til den 
nye bydel ved havnen.
     

BYPLANPRISEN 

År: 2022

Scenarie:

Køge Kyst får tildelt Byplanprisen for 
sin unikke genbrug af stedets, 
historiens og havnens muligheder i 
moderne byudvikling. 

En by som forener fortid, nutid og 
fremtid. Når bydelen er færdigbygget 
vil der være boliger til 1200 men-
nesker og arbejdspladser for 4000 
mennesker. 
     

COLLSTROPHUSENE

År: 2018

Scenarie:
De nye kontorbygninger på 
Collstropgrunden og Bridana-grunden 
er nu færdigbyggede. Bygningerne er 
placeret på et hævet plateau med 
parkering i. 

Parkeringsløsningen sikrer optimal 
mulighed for pendlere og handlende til 
at komme helt ind til stationen og 
byens handelsliv. 

Ovenpå det hævede plateau er der 
haver, pladser og gader der forbinder 
byen med havnen.  
    

DANMARKS BEDSTE 
HANDELSBY

År: 2015

Scenarie:
Køge By får prisen som Danmarks 
Bedste Handelsby 2015. 

Den nye udvikling af byen, som har 
flettet det gamle eksisterende 
handelsliv sammen med nye større og 
moderne butiksfaciliteter, ses som et 
forbillede for udvikling af moderne 
handelsbyer. De kommercielle 
butiksområder blandes sammen med 
byens liv af boliger, kontorer, grønne 
opholdsrum, mangfoldige byrum og 
attraktive kulturelle tilbud. 
   

TRAFIKPLANEN

År: 2012

Scenarie:
Den nye trafikplan fokuserer på god 
anlægs- og driftsøkonomi. 

Den kørende trafik flyttes væk fra den 
fremtidige havneplads, og der skabes 
et attraktivt socialt rum for bløde 
trafikanter, hvor den nye havneplads 
fører byen helt ud til havnen. 

En ny tunnel ved Niels Juels Gade vil 
forbinde den kørende trafik med 
havnen.

GÅENDE OG CYKLISTER

År: 2017

Scenarie:
Andelen af gående og cyklende 
fortsætter med at stige efter at Køge 
Kyst bydelen er taget i brug. 

De nye sikre og trygge forbindelser på 
tværs af jernbanen har reduceret 
kørselsafstandene og bundet by og 
havn sammen. 

Dette betyder, at folk i højere grad 
cykler og går gennem byen. Den nye 
cykel- og vandresti, der forbinder 
Køge Ås og Engene sammen med byen 
og Søndre Strand, er blevet Køges 
naturlige fritidsstrøg.    

VEJPRISEN

År: 2021

Scenarie:
Køge Kommune modtager Vejprisen 
2021 for sin forbilledlige vilje og evne 
til at udnytte vejenes potentiale som 
sociale rum.     

DEN GRØNNE FORBINDELSE

År: 2015

Scenarie:
Den Grønne Forbindelse knytter det 
grønne område ved Køge Ås sammen 
byen og den nye bydel ved havnen. 

Nu kan man gå og cykle fra stranden 
og 25 km ind i landet. 

Den Grønne Forbindelse er med til at 
skabe nye sikre og trygge forbindelser 
på tværs af jernbanen. Den har 
reduceret kørselsafstandene og bundet 
by og havn sammen. Det betyder, at 
folk i højere grad cykler og går 
gennem byen. 
     

HAVNE- OG KULTURPLADSEN

År: 2015

Scenarie:
Den nye Køge Havneplads forbinder 
byen med havnen.  Gennem stræderne  
fra Køge Torv ledes man naturligt 
gennem gårde og smalle gader med 
butikker og caféer ned mod byens nye 
havneplads der er en bro - nærmest 
som Ponte Vechio i Firenze. 

Køge Festuge åbner pladsen med et 
storslået åbningsarrangement, der 
fylder pladsen med mennesker og 
havnen med skibe.

Nu er jernbanen, som før skilte byen 
fra havnen, ikke længere en barriere 
gennem byen. Nu har man en ny  
folkelige kultur- og aktivitetsplads.
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vil der være boliger til 1200 men-
nesker og arbejdspladser for 4000 
mennesker. 
     

COLLSTROPHUSENE

År: 2018

Scenarie:
De nye kontorbygninger på 
Collstropgrunden og Bridana-grunden 
er nu færdigbyggede. Bygningerne er 
placeret på et hævet plateau med 
parkering i. 

Parkeringsløsningen sikrer optimal 
mulighed for pendlere og handlende til 
at komme helt ind til stationen og 
byens handelsliv. 

Ovenpå det hævede plateau er der 
haver, pladser og gader der forbinder 
byen med havnen.  
    

DANMARKS BEDSTE 
HANDELSBY

År: 2015

Scenarie:
Køge By får prisen som Danmarks 
Bedste Handelsby 2015. 

Den nye udvikling af byen, som har 
flettet det gamle eksisterende 
handelsliv sammen med nye større og 
moderne butiksfaciliteter, ses som et 
forbillede for udvikling af moderne 
handelsbyer. De kommercielle 
butiksområder blandes sammen med 
byens liv af boliger, kontorer, grønne 
opholdsrum, mangfoldige byrum og 
attraktive kulturelle tilbud. 
   

TRAFIKPLANEN

År: 2012

Scenarie:
Den nye trafikplan fokuserer på god 
anlægs- og driftsøkonomi. 

Den kørende trafik flyttes væk fra den 
fremtidige havneplads, og der skabes 
et attraktivt socialt rum for bløde 
trafikanter, hvor den nye havneplads 
fører byen helt ud til havnen. 

En ny tunnel ved Niels Juels Gade vil 
forbinde den kørende trafik med 
havnen.

GÅENDE OG CYKLISTER

År: 2017

Scenarie:
Andelen af gående og cyklende 
fortsætter med at stige efter at Køge 
Kyst bydelen er taget i brug. 

De nye sikre og trygge forbindelser på 
tværs af jernbanen har reduceret 
kørselsafstandene og bundet by og 
havn sammen. 

Dette betyder, at folk i højere grad 
cykler og går gennem byen. Den nye 
cykel- og vandresti, der forbinder 
Køge Ås og Engene sammen med byen 
og Søndre Strand, er blevet Køges 
naturlige fritidsstrøg.    

VEJPRISEN

År: 2021

Scenarie:
Køge Kommune modtager Vejprisen 
2021 for sin forbilledlige vilje og evne 
til at udnytte vejenes potentiale som 
sociale rum.     

DEN GRØNNE FORBINDELSE

År: 2015

Scenarie:
Den Grønne Forbindelse knytter det 
grønne område ved Køge Ås sammen 
byen og den nye bydel ved havnen. 

Nu kan man gå og cykle fra stranden 
og 25 km ind i landet. 

Den Grønne Forbindelse er med til at 
skabe nye sikre og trygge forbindelser 
på tværs af jernbanen. Den har 
reduceret kørselsafstandene og bundet 
by og havn sammen. Det betyder, at 
folk i højere grad cykler og går 
gennem byen. 
     

HAVNE- OG KULTURPLADSEN

År: 2015

Scenarie:
Den nye Køge Havneplads forbinder 
byen med havnen.  Gennem stræderne  
fra Køge Torv ledes man naturligt 
gennem gårde og smalle gader med 
butikker og caféer ned mod byens nye 
havneplads der er en bro - nærmest 
som Ponte Vechio i Firenze. 

Køge Festuge åbner pladsen med et 
storslået åbningsarrangement, der 
fylder pladsen med mennesker og 
havnen med skibe.

Nu er jernbanen, som før skilte byen 
fra havnen, ikke længere en barriere 
gennem byen. Nu har man en ny  
folkelige kultur- og aktivitetsplads.

06K o g e  K y s t
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DEN LEVENDE, SUNDE OG KREATIVE BY

DEN GRØNNE, DEN KOMMERCIELLE OG DEN KULTURELLE FORBINDELSE

De 3 strukturelle elementer i planen udgøres af Den Grønne, Den Kommerciel-

le og Den Kulturelle Forbindelse. Alle forbindelserne har rod i det eksisteren-

de; byens historie, landskabets og åens forløb, byens eksisterende kulturelle 

tilbud, borgernes handelsmønstre og byens bebyggelsesstruktur. 

Forbindelserne overlapper hinanden og forbinder hver især de eksisterende 

kvaliteter med de nye byrum. Den Kommercielle forbindelse overlapper Kul-

turforbindelsen og Den Grønne Forbindelse, og der sikres dermed en varieret 

og levende samling af byen og havnen på nogle udvalgte knudepunkter.

EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BY – den blandede by

Områderne omkring den nye bydel udvikles i henhold til virksomhedernes ud-

flytning. Planen skal sikre variation i udbuddet af boliger, butiks- og erhvervs-

lokaler så den bliver robust i forhold til tidens strømninger og konjunkturer. 

Bygningerne skal afspejle deres tilhørsforhold i arkitekturen. Tæt på bymidten 

skal de nyfortolke og aflæse byens skala og ved havnen skal de fortolke mødet 

mellem by og havn. Dermed skal der skabes en arkitektur der bliver karakter-

fuld, robust og kreativ samtidig med at den udspringer af stedets ånd.

HAVNEPLADSEN OG STATIONEN SOM BROER 

Forbindelserne fra bymidten til havnen er vigtige knudepunkter. Hvis forbin-

delserne ikke defineres på byens præmisser vil de ikke fungere. De skal virke 

som naturlige forløb i byen. Akkurat som de nye byudviklingsområder skal 

flette bymidten, havnen og de nye bydele sammen i et naturligt forløb.

Med udviklingen omkring stationen og Collstropgrunden åbnes der op for en 

udvikling af hele området. Stationen tilføres en funktion som bro der forbin-

der byen med havnen via Collstropgrunden. Broen bliver en levende og aktiv 

forbindelse med pendlere, handlende, besøgende og folk på vej til og fra ar-

bejde i Collstropgrundens kontorbygninger.

På samme måde vil Havnepladsen blive en fortsættelse af byens struktur og 

knytte by og havn sammen. Den vil definere et nyt rekreativt og aktivt sam-

lingspunkt for Kulturhavnen og et supplement til byens gamle handelstorv.

COLLSTROPGRUNDEN

Collstropgrunden er en enestående mulighed for erhvervsvirksomheder for at 

bo attraktivt tæt på transportmuligheder, kultur og med udsigt over havn og 

bymidte. Området bør udvikles som en afvekslende bystruktur der ikke bliver 

en mur, men åbner op for udkig fra byen ud mod vandet. Bygningerne på Coll-

stropgrunden kan placeres på en hævet base med parkering i konstruktionen 

og ovenpå med haver, gader og pladser der i et bymæssigt forløb forbinder 

bymidten, stationsområdet og havnen. 

Offentlige udviklingsprojekter, såsom anlægsprojekter der sikrer offent-

lig adgang og infrastrukturer, skal naturligvis finansieres gennem det 

offentlige og ved salg af udviklingsprojekter for ejendomme. 

Men ikke kun de faktiske byggeomkostninger har indvirkning på pro-

jekternes salgbarhed og værdi. Bløde værdier som lokal identitet, ar-

Værdiskabelse
kitektur, diversitet og bæredygtige miljøaspekter kan hjælpe med at 

refinansiere de offentlige investeringer. Disse kan også pleje små lo-

kale økonomier i byen og skabe værdier for lokale projekter med andre 

aktører. Målet er at skabe en bæredygtig og kvalificeret udvikling der 

også kan se på byen som helhed. 
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Temperatur
Solindfald 
Regnmængder
Vind
Fugtighed

Bygningsorientering
Naturlig ventilation
Kompakte bygningskroppe
Effektivt vandforbrug
Køling

Orientering
Layout og facader 
Komposition
Indeklima
Isolering
Klimazoner
Rumdybde
Økologiske materialer
Modulære konstruktioner

effektive tekniske suÿstemer
Innovative / Intelligente 
kontrolsystemer (Sensorstyret 
belysning)
Genvinding af energi-
ressourcer 
(Køling / opvarmning / el)

Komfort og udtryk
Indeklima
Individuel klimastyring
Dagslys
Sunde omgivelser
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Aktivering af Kulturhusets omgivelser
Etablering af Kulturhus i OA-bygningen Havnepladsen udvikles

Transformation af silobygning til sportsfaciliteter

Opgradering af havnefront til promenade / Kulturforbindelsen

Ny fodgængerforbindelse forbinder den Grønne Forbindelse ved åen med Køge Åhavn

Nye store sports- og fritidsfaciliteter

Ny busterminal udvikles

Opgradering af tunnelforbindelsen ved Stationen

Nye park + ride facilitieter på Bridana-grunden

Opgradering af forbindelse fra havn til bymidte 

Infrastruktur udvikles

Infrastruktur udvikles

Infrastruktur udvikles

Infrastruktur udvikles

Byudvikling - Søndre Havn - fase 1

Byudvikling - Søndre Havn - fase 2

Byudvikling - Søndre Havn - fase 3

Byudvikling - Bridana-grunden

Byudvikling - Collstrop-grunden

Byudvikling - Søndre Havn - fase 4

Byudvikling - Søndre Havn - fase 5

Opgradering af roklub til vandsports-center

Basis handelsliv

Basis handelsliv / Byens handelsliv

Basis handelsliv

Basis handelsliv

Byens handelsliv

Midlertidige kulturtiltag og 
Kulturforbindelse opstartes 

Basis handelsliv / Byens handelsliv

€€€

€€€

€€€

€€€

infrastruktur udvikles
€€€Renovering af Teater bygningen / omdannelse til multifunktionshus 

infrastruktur udvikles

infrastruktur udvikles

Byudvikling Stationsområdet Nord

Byens handel

€€€

Rådhusudvidelse

Infrastruktur udvikles

Infrastruktur udvikles

                                 Byudvikling af Stationen og 
fodgængerforbindelse til Coollstropgrunden

Byens handelsliv

Byens handelsliv

Byudvikling af Stationsområdet Syd
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8 Low investment - High value
The development of the port and the railway station is an 
huge urban potential for the city of Køge, but also means a 
large economic investment. Pre-investments in large-scale 
infrastructure and quality-designed open spaces burden the 
overall project for a long time and lead to an inability to act. 
These enormous investments are to be avoided.
Through the initial local projects additional capital will be ge-
nerated. This capital will be reinvested in a first generation of 
infrastructure projects, cultural facilities or conversion of buil-
dings. The next generation of revenue opens room for new 
investments. Thus, the total investment remains low, but cre-
ates a high value and room for maneuver on the timeline.

8 Low Investment-
High Value

Master plans usually define a structural and spatial framework 
of a programmatic vision. By fixing a final state, a maximum of 
predictability should be guaranteed to attract investments. 
Located in an extreme dynamic environment and facing a 20 
years lasting development period, the new town district Køge 
can hardly be put on the map within the existing planning 
categories.

Due to unpredictable changes in the real estate markets and 
local demands, alternating political forces or changing owner-
ships, the relation between housing and retail, migration and 
immigration, new and old town or public and private can 
hardly be foreseen from a nowadays perspective. Thus our con-
cept does not primarily focus on defining a final image to com-
municate architecture and atmospheres. The approach much 
more creates a set of „opportunity“ spaces, each embedded 
into an overall process-orientated strategy. Based on a strong 
vision, defining programmatic and spatial qualities, the dyna-
mic master plan for Køge defines a basic structure consisting 
of an elementary infrastructure- and field-system. It allows a 
high flexibility and can be adapted to changing surrounding 
conditions. The dynamic master plan is growing with the cities 
new district. It gradually transforms the accumulation of local 
activities, needs and economies into a spatial framework.
.

1 Dynamic 
Masterplanning

2 Development in polarised fields
At the interface between the old city core and it’s metropolitan 
region, high speed line and pedestrian promenade, between 
harbour industries and residential areas, cities like Køge can no 
longer strive to control their development through the separa-
tion of functions. Corresponding to the multiple layers of 
citizen’s lifestyles and biographies, urban uses and functions 
more and more overlap and find themselves in a complex, am-
bivalent spatial environment. 

We regard the polarised fields of today’s urban milieus as bree-
ding grounds for the production of space, knowledge, creativi-
ty, diversity and innovation. At first sight a theatre in a concrete 
silo or housing apartments on top of a former harbour-crane, 
both examples from Amsterdam, might not be a good match. 
However, many international projects reveal that the invention 
of knowledge and cultural practices arises at the interface 
among contrasting milieus and spaces.
Køge will succeed in attracting talents and creative people if 
the city exploits its potential to breed new programmes by 
gradually infiltrating the station and harbour area with atypical 
activities. Our concept illustrates the strategic sites and miles-
tones of this process.

3 Recycling existing resources
In a first analytical step a mapping of spatial qualities, building 
typologies, cultural scenes and creative milieus can give impor-
tant basic information about the spatial, social and cultural 
resources of the site. These should be integrated into the pro-
cess design, to create diversity, sustain local identity and allow 
the development to work with specific qualities and characters 
of the site.

.

2 Development in
polarised fields

4 From public milieus to public spaces
A common attitude among architects and planners is, that a 
„good“ public space is carefully designed by professionals and 
accessible for everybody at all times. Moreover public space is 
used as a tool for representation or to create an address for 
subsequent real estate developments. A closer look at today’s 
public spaces thus leads us to a more differentiated perspec-
tive that is characterized through multiple uses, interests and 
programmes overlapping in public space. Public gatherings 
don’t always happen in designated areas anymore but take 
place on other open accessible territories. Due to the individu-
alisation of lifestyles and urban activities, the spatial separation 
of functional areas often does not match with the current 
needs and expectations of today’s society.
For developing new public realm, our approach concentrates 
on the development of a solid spatial framework with nu-
merous flexible zones that connect existing identities, atmos-
pheres and milieus to spatial qualities. Thus public space beco-
mes more a dynamic organism with strategic fields of action 
and oscillating intensities of permanent as well as of tempora-
ry uses. It is a dynamic space, open for different types of public 
activities and can be designed in balance to their specific use 
typologies.
.

2 From public milieus
to public spaces

5 Combining hard and soft tools
For a long time city development was concentrating primarily on 
the formal and functional organisation of buildings, public spaces 
and urban infrastructures. Today also “soft” factors like active neigh-
bourhoods, (sub)cultural diversity and citizen engagement also 
have important effects on a cities development and it’s quality of 
life. To support the innovative and multi layered development ap-
proach in Køge, new programmatic planning tools are required and 
need to be connected with classical spatial development strategies. 
Especially communicating, coordinating and activating tools play 
an important role to deal with different stakeholder interests, build 
coalitions and switch between different fields of action. 

5 Combining 
hard & soft tools

6 Building coalitions
The transformation process of Køge’s new town district with it’s 
multi layered development approach requires an intensive coope-
ration between different public and private stakeholders and also 
seeks for integration and participation of citizens and local institu-
tions into the development process. To support this cooperative 
approach and build new coalitions, it is important to develop a 
common vision with a high level of integration of all players. 
Through a maximum of transparency in the process, citizens, coun-
cils and local initiatives successively qualify the overall strategy and 
can assure a resilient participation in the process.
Next to the creation of cross-departmental working structures, coa-
litions can also be created through testing specific uses in tempora-

6 Building 
Coalitions

2010
First Phase Second Phase Third Phase Fourth Phase

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

10°

20°

30°

40°

50°

60°

70°

80°

N

S

W E

4

5

12 11
13

14

15

16

17

18

19

20

10

9

8

7

6

3

Time
of Day

1st June

1st May

1st April

1st Mar

1st Feb

1st Jan
1st Dec

1st Nov

1st Oct

1st Sept

1st Aug

1st July
NW

SW SE

NE

STEREOGRAPHIC CHART KOGE

Gennemsnits
temperatur
˚C

ALTITUDE

AZIMUTH

35 +

30 

25 

20 

15 

10 

5 

<0 

CO2-NEUTRAL BY 
Implementering af bæredygtige strategier der kan sikre en CO2 neutral byudvikling.

ENERGINETVÆRK MED BYGNINGSGRUPPERINGER
Reducering af energiforbruget gennem en effektiv ressourcestrategi med blandede byg-
ningstypologier der udnytter overskudsvarme og spildprodukter. 

KLIMASPECIFIKKE OVERVEJELSER I DESIGN
Analysering af de klimatiske forhold som basis for bæredygtig arkitektur og design.

MODVIRKNING AF DEN GLOBALE OPVARMNING
Udvikling af mikroklimaer gennem velkvalificerede bygningsmaterialer, lyse farver og lo-
kal vegetation. 

EFFEKTIV INFRASTRUKTUREL PLANLÆGNING
Analysering af eksisterende infrastruktur for at optimere den eksisterende struktur, nye 
transporter,  afstande og energibehov. 

HØJ BRUGERKOMFORT  FOR BÅDE BYGNING OG BYRUM
Skabelse of forbedring af offentlige rum der er tilgængelige hele døgnet for at sikre lokale 
tilhørsforhold.

LIVSCYKLUS-PLANLÆGNING SÆNKER OMKOSTNINGER
Reducering af omkostninger og energiforbrug gennem langtidsholdbar planlægning der 
følger  projektets tidsplan. 

Land Randområde
Boliger

Randområde
Boliger

Randområde
Boliger

kommercielt Bymidte Park

Principdiagram der viser temperaturforskelle for de forskellige byområder. De potentielle 
temperaturforskelle kan påvirkes med bæredygtige bygningsstrategier.

KLIMA-ANALYSE - DOMINERENDE VINDRETNINGER

FAKTORER FOR INDFLYDELSE PÅ ENERGIBEHOV OG EFFEKTIVITET 
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BÆREDYGTIGHED
FREMTIDENS MANGFOLDIGE, SUNDE OG MILJØVENLIGE BY

Med Køge Kyst projektet kan Køge By og dens borgere skabe et forbillede for 

moderne bymiljø. Mange aktiviteter samlet i en ny bydel der fungerer fysisk 

og mentalt sammen med en unik historisk bykerne. 

På mange måder vil den historiske by være forbilledet for at skabe fremtidens 

bæredygtige by. De korte afstande, de mangfoldige blandede funktioner og 

de levende holdbare og oplevelsesrige rammer i den gamle by inspirerer di-

rekte til udviklingen af den nye bydel.

SOCIAL OG SUNDHED 

Inden for social/sundhed vil der blive fokuseret på byens rammer, byliv, res-

sourcer og mangfoldighed. At byen bliver levende og blandet med attraktive 

byrum og bygninger. At byens rum bliver trygge og fordrer til bevægelse, so-

ciale og kulturelle aktiviteter, møder mellem mennesker, aktiviteter, organise-

ret og uorganiseret sport, idræt, leg m.m.

En mangfoldighed og blanding i byens tilbud skal sikre en levende by for alle 

med et varieret by-, bolig-, kultur-, fritids- og forretningsliv. En by der rummer 

alle kulturer og aldersgrupper, danner netværk og interaktion.

MILJØ OG ENERGI  - industri og by samlet i et miljønetværk?

Køge Kyst skal udvikles som et bæredygtigt forbillede. Den skal sætte høje mål 

for bæredygtighed og kan blive et forbillede for klimatiske løsninger. Bydelen 

skal ikke kun udforske de konventionelle løsninger, men arbejde eksperimen-

terende og nytænkende. Byudviklingen giver mulighed for at være idealistisk 

og stille høje krav til bæredygtig udvikling både energimæssigt, miljømæssigt 

og socialt. 

Den nye bydel og den fremtidige udvidelse af industrihavnen giver f. eks. en 

unik mulighed for at gentænke en bys ressourceforbrug. Ved at tænke i helhed 

omkring hele byens udvikling, dvs. både Køge Kyst og industrihavnen, kan man 

forestille sig at udvikle disse 2 nye byområder i et miljønetværk. Filosofien bag 

et miljønetværk skaber en model hvor hver byfunktions miljømæssige belast-

ning minimeres ved at indgå i en økologisk cyklus, hvor overskudsenergi og 

-produkter anvendes af byens øvrige funktioner. 

Miljønetværket kan udnytte potentialet i den store industrihavn som ressour-

cetilskud til den nye bydel. Eksempelvist ved at skabe et samlet energinet-

værk hvor overskudsvarme og materialer fra industrien kan anvendes i den 

nye bydel som opvarmning, energi til huse, biler og busser. Eller den anden 

vej, hvor regnvand indsamlet fra den nye bydel kan indgå som vandforsyning 

til industrihavnen. Ressourcespildet for eksempelvis energi, vand og affald 

kunne dermed minimeres. 

GENANVENDELSE / TRANSFORMATION

De eksisterende bygninger i havnen giver i høj grad mulighed for at skabe liv 

ved havnen. I og med lejeaftalerne ophører efterlades bygningerne og giver 

mulighed for en række nye funktioner – organiserede og uorganiserede, per-

manente og midlertidige. 

Ved at genanvende de mest interessante af de gamle bygninger bygger man 

videre på byens historie – akkurat som det altid har været tradition i byen. 

Bygningerne fortæller om en anden tid, andre funktioner, deres spor kan af-

læses i byen og medvirker til at skabe fortællinger i en ellers ny bydel. De ek-

sisterende bygninger der genanvendes tilføjes moderne byggeteknikker. De 

nyeste standarder anvendes for at skabe et godt og sundt indeklima ligesom 

det sikres, at bygningerne og de aktiviteter, der foregår, ikke påvirker miljøet 

på en negativ måde.

Intressenter

Den mangfoldige forandringsproces i Køges nye bydel vil kræve et 

intenst samarbejde mellem private og offentlige interessenter. For at 

støtte denne fælles tilgang og for at skabe dialog imellem grupperne, 

er det vigtigt at udvikle en fælles vision hvor alle er inddraget. Ved at 

have åbenhed i processen kan borgere, politikere og lokale initiativer 

påvirke den samlede strategi og sikre en fortsat deltagelse i processen.

Ved siden af egentlige projektgrupper kan der også opstå samarbejder 

gennem brug af midlertidige aktiviteter. De midlertidige grupperinger 

kan teste deres projekters holdbarhed ved midlertidige aktiviteter. De-

refter kan de evalueres, og de succesfulde projekter kan realiseres som 

permanente. 

5 Interessenter / Grupper
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1 Dynamisk masterplan

o�entlige rum

kulturel aktivitering

lokal  identitet

byggegrunde

infrastruktur

Køge Kyst

5 Interessenter / Grupper
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Udviklingen af havnen og området omkring jernbanen indeholder et 

enormt bymæssigt potentiale for Køge by. Men det betyder også en stor 

økonomisk investering. Store infrastrukturelle investeringer og investe-

ringer i dyre designede byrum vil belaste hele økonomien i projektet i 

lang tid, og føre til indskrænkning af handlefriheden bagefter. 

Målet er at undgå de enorme investeringer. Dette kan gøres ved at føl-

ge en model hvor man flytter investeringerne rundt og lader dem arbe-

jde og realiseres for hver etape. Ved at gennemføre indledende lokale 

projekter kan der rejses yderligere kapital til den første  etape. Denne 

kapital kan så geninvestereres i de første infrastrukturelle projekter, 

kulturfaciliteter eller omdannelser af bygninger. Derefter kan der rejses 

kapital på samme måde som åbner op for nye investeringer i næste 

fase. På den måde holdes den samlede investering nede, men skaber 

samtidig en høj værdi samt et friere råderum til at manøvrere i forhold 

til den samlede tidsplan.
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